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regelmatig begrensde, scherpkantige steenklompen liggen die 

min of meer teerlingvormig en van de bovenste laag afge 

brokkeld of afgespoeld zijn. 
Aan de N. zijde van gemelde kom ziet men in ide bogt tus- 

schen de lava en de rolsteenen eene spleetvormige holte die 
nu eens 2 en 5 dan weder ò’ wijd is, en waarvan de bodem 
bestrooid ligt met hoekige en altijd natte steenklompen, die 

allen 1) tot onze groote verwondering met een witachtig poeder 
bedekt waren, dat men gemakkelijk kon afwisschen en eenigzins 

geleek op den jongen thallus van sommige lichenes. 

5°, Lavastroom aan den waterval van de kali Datar. Op de 

Z. W. zijde des bergs, ongeveer slechts 1000” O. N. O, waarts 
van het dorp Adjibarang, vormt gemelde beek (die zich door 

de Tadjom in de Seraijoe werpt) eenen waterval. Hier herkent 
men dezelfde ligtgraauwe, homogene,?) dan eens digte dan 

weder poreuse lava, die wij reeds op de Z. O. helling des 

bergs hebben leeren kennen. 

Terwijl deze lava beneden digter en op sommige plaatsen 

geheel digt is, zoo is zij boven op poreus en vol van grootere 

of kleinere gaten en luchtbellen die soms een duim soms 

een halve streep in doorsnede hebben. Ook ziet men enkele 

brokken die half digt, half (van boven) poreus zijn. Op vele 
plaatsen vormt de poreuse oppervlakte half cirkelvormige, con- 

eentrische golvingen of strooken die van 2 tot 4 duim breed 
en hoog zijn, en wier bolle zijde steeds naar beneden van den 
berg af gekeerd is, als ware de stroomende lava in eene gol- 
vende beweging nes gestold. Een weinig beneden den weg 
die van Adjibarang naar Poerbokarta loopt, stort zich de aldus 
gevormde lava loodregt naar beneden en vormt eenen wand, 
bij welken de beek de rots eerst in eene 20’ diepe, maar slechts 
8” breede voor doorsnijdt en vervolgens eenen 50’ hoogen waterval 
vormt. In dat gedeelte der kloof, dat hoeger dan de waterval 

*) Julij 184 

2) Zij is a van eene met het bloote oog naauwelijks te herkennen kris- 
tallinische stuctuur. 
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gelegen is, bedraagt de dikte der lava bowen de bedding der 

beek 20, maar beneden den val, omdat de kloof daar op eens 

50’ dieper wordt, 70. Welke rotssoort er onder ligt is onbekend. 

Hier is de lava onregelmatig afgedeeld en breekt met scherpe 

hoeken. De onderste helft van den wand, hoewel uit vaste lava 

bestaande, is ook bij dezen waterval uitgehold en vormt eene 

bogt naar binnen; aan den voet dezer bogt ziet men vele afge- 

brokkelde en hoekige stukken daarvan liggen. 

6°. Batoe bla nabij Adjibarang. De voet van onzen kegel- 

berg strekt zich regelmatig en gelijkvormig uit en is aan de Z. W. 

en W. Z. W. zijde van neptunische verhevenheden omgrensd, 

die van de plaats af “waar de centraalketen met zijnen W. voet 

verbonden is en waar bij Petoegeran de weg naar Tegal over 

loopt, zich naar het Z. Z. W. uitstrekken en de centraalketen 

met de menigvuldige neptunische ruggen van het «Tjilatjap- 

gebergte» vereenigen. 

De bergrug die hen verbindt t) ligt ten W. van Adji- 

barang en maakt aan deze zijde de grens uit van het vulkanische 

gebied, terwijl dergelijke bergstrooken den lavasvoet van den 

Slamat aldaar ook in het Z. begrenzen. Tot die strooken 

moet vooral deze gerekend worden, die eenen aanvang neemt 

met den bergtop G. Poetrie en zich zeer ver van het W. naar 

het O. bijna tot Poerbokarta uitstrekt. Alle deze bergstrooken 

zijn eenzijdig opgehevene deelen van het tertiair-gebergte en 

bestaan hier voornamelijk uit mergel en zandsteenlagen, die 

naar verschillende zijden afhellen. 

Tot aan deze neptunische bergruggen reiken de lavastroomen 

van den Slamat; want de geheele Z. W. en Z. Z. W. voet des 

*kegelbergs doet zich voor als eene enkele wijduitgestrekte lava- 

vlakte, wier gelijkmatige en zeer zachtglooijende oppervlakte zeer 

afsteekt tegen de veelvormige neptunische bergstrooken die 

1) Deze verbindingsrug breidt zich W. waarts uit, een landschap vormende, dat 

midden tusschen de centraalketen en het zuidelijkere Tjilatjap-gebergte ligt. Het 

bestaat uit drie vlakten die terrasvormig tot elkander afdalen, te weten van Adjiba- 

rang af uit de tertiaire vlakten van Taijam, Madjenang, Madoera, tot den alluviaal- 

erond der Tjitandoi. 
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zonder twijfel de lava eenmaal in haren loop stremden, opstuw- 
den en zich tot vlakten deden uitbreiden. Thans is deze hel- 

lende vlakte, die men gemakkelijk onder water kan zetten, 

tot aan haren uitersten rand bijna uitsluitend met rijstvelden 
bedekt. Men kan den afgeplatten vorm der lava het best Z. W. en 

Z. O. waarts van het dorp Adjibarang waarnemen. Hier hebben 
zich namelijk alle beken eenen weg gebaand aan de grens 
tusschen den neptunischen en vulkanischen bodem en dalkloven 
uitgegraven, waar de lava-vlakte plotselijk eindigt en muren 
vormt die 50 tot 200’ hoog zijn. Dit is de uiterste zoom der 
lava-vlakte, en het is van belang te zien, hoe zijne rigting zich 
overal naar de oneffenheden en de ligging van het neptunische, 
gebergte voegt, zoo zelfs dat waar de neptunische strooken 
eene bogt maken of eene tusschenruimte hebben opengelaten, 
ook de lava naar het zuiden vooruitspringt; een duidelijk bewijs 
dat deze strooken alleen het verder stroomen der lava verhinderd 
hebben. (Zie de figurative schets Slamat Fig. 4). 

De dalkloven die tusschen den neptunischen en vulkanischen 
bodem liggem zijn door wegspoeling en afbrokkeling van de 
steensoort ter wederzijde ontstaan, overeenkomstig met de 
instorting die men (zie beneden) nabij Batoe bla te wachten 
heeft. Daar de dikte van de lava (voor zoo verre men dezelve 
kan waarnemen, namelijk boven de dalbeddingen , bij gevolg tot 
zoo diep als de beekkloven haar doorsnijden) reeds 200’ uitmaakt, 
zoo kan derzelver geheele diepte waarschijnlijk boven eenen nep- 
tunischen bodem, wel het dubbele en driedubbele bedragen! 

_ Ook ziet men inderdaad nog aan den linker oever van de 
kali Datar kleine op zich zelf staande heuvels boven de dalbedding 
uitsteken; zij zijn niets anders dan toppen van onderaardsche 
en met lava bedekte bergen. 

Aan den linker oever der kali Tadjom, Z. Z. W. waarts om- 
trent een paal ver van Adjibarang, bezuiden, doch zeer nabij 
de plaats waar de lavawand van het W. naar het Z. ombuigt, 
ligt het beruchte spleetvormige hol Batoe bla, waarin. eertijds 
de Sultan van Djocjokarta menschen liet werpen die in ongenade 
waren vervallen of zich aan staatkundige misdaden hadden 
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schuldig gemaakt, en waar hen een gruwzame dood wachtte. 
Aan de oppervlakte van het plateau ziet men eene lange rots- 
spleet, welke de lava zeer diep schijnt te doorsnijden, maar 
slechts weinige schreden van den rand des muurs verwijderd 
ligt, zoodat het lava-segment tusschen den muur en de spleet 
zich elk oogenblik dreigt los te maken en naar beneden in het 
Tjitadjomdal te storten; want deze spleet loopt geheel even- 
wijdig met den rand Z. ten O. waarts (zie de schets). Op 
enkele plaatsen wordt zij smaller; soms verdwijnt zij geheel 
en is overdekt met aarde en rotsklompen, elders wordt zij weder 
breeder maar zelden meer dan 5 tot 5’ en vertoont zich dan 
als een loodregt diep hol. Men kan haar ongeveer 200’ ver 
aan den rand des muurs die het dal begrenst, vervolgen, welks 
aanmerkelijke diepte en nabijheid er veel toe bijdraagt om den 
aanblik der spleet verschrikkelijk „te maken, want zij schijnt niet 

minder diep dan het dal te zijn. (Hare steensoort bestaat uit de 
ons reeds bekende graauwe poreuse lava.) 

Een weinig Z. waarts van Batoe bla is de grensmuur van zijnen 

bovensten rand tot in den bodem van het dal loodregt en 

omtrent 200’ hoog, waarschijnlijk omdat het oostelijke einde 

van den Krekil daar tegenover ligt, het dal daardoor naauwer 

ingesloten is, en de beek met meer geweld het puin heeft kunnen 

wegspoelen dat elders de onderste helft van den wand bedekt. 

Wij hebben hier alzoo lavastroomen van ongehoorde dikte 

leeren kennen, die zich met de grootste gelijkvormigheid dag- 

reizen ver uitbreiden, die het land tot ver in het neptunische _ 

gebergte honderden voeten hebben opgehoogd en die, niet alleen 

omdat zij op het jongste tertiair gebergte rusten, maar ook rol- 

steen-beddingen van nog jonger datum bedekken, voor eenen 

niet zeer langen tijd uit den Slamat moeten zijn uitgestroomd. 
72. Nog verdient hier een bij uitstek fijn, bruin-graauw zand 

te worden opgemerkt, dat in het jaar 1858 de geheele noorde- 

lijke helft des bergs tot aan zijnen voet bedekte, dat zelfs op 

den bodem der digtste wouden 2 tot 5’ hoog lag, en zoodra 

men er over liep zich als de fijnste asch in stofwolken verhief, 
die al de kleederen der reizenden doordrong. 
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De wegetabilische bekleeding van den Slamat daalt zeer 

laag af. Zoo wel in haar midden als beneden is de helling wijd 

en zijd met woud bedekt, dat op de Z. zijde omstreeks tot 

1500 en op de N. zijde tot 1000’ ver naar beneden gaat, alle 

kultuur verhinderende en tot in de vlakte bijna ondoordring- 

bare wildernissen vormende. Dit alleen reeds, dat de kultuur op 

den voet van den Slamat tot eene zoo geringe hoogte gevor- 

derd is, getuigt voor den jongen datum van hevige vulkanische 

werkingen die de ontginnende hand des menschen belemmerden 

of verdreven. In de laagste streken der wouden ontmoet men 

het eerst de fraaije oost-javaansche Acacia’s met haar fijn gevederd 

als een scherm uitgebreid loof: Inga gracilis, Inga umbraculi- 

formis (pohon sengon bij de Javanen) en andere prachtige boomen 

die op de westelijke helft van mam het eigenlijke Sunda, zeld- 

zamer zijn. 

Zeer in het gehan is het contrast van dezen vulkaan 

“met zijne meer oostelijke naburen, den Soembing en Merbaboe, 

op welke de kultuur tot op eene hoogte van 7000’ het woud 

verdrongen heeft en slechts nog op de allerhoogste kruinen eenige 

Thibaudia-boschjes verschoonde, tot welke de paden der houthak- 

kers van alle zijden af, kronkelende naar omhoog loopen. Hier 

daarentegen is beneden alles met woud en boven met asch en 

lava bedekt. 

Op eene hoogte van ongeveer 8000’ houdt alle vegetatie op 

den Slamat op; dan treedt men uit de groene boschaadjes van 

Thibaudia- of Viburnum-soorten en Araliaceen die hier het tal- 

rijkst zijn, op het gebied van den geheel kalen 21/4 duizend voet 

hoogen bovensten kegel of koepel van den Slamat, waar geen 
grashalmpje meer groeit en zwartachtig graauwe lava-korsten 
met zand en verslakte rotsklompen afwisselen. Deze opperste 
en steile kegel ziet er geheel en al uit, als ware hij voor nog 
niet langen tijd (1855) van gamen lava-massa’s overstroomd 
en bedekt met puin, zand en asch. Soms is de glooijing effen 
en bestaat uit tamelijk ver ires lagen van lava die van 
D tot 10’ dik is, maar ook soms eene korst vormt van slechts 
1 à 2 dikte. Op vele plaatsen zijn zij overlangs (bergafwaarts) 
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gebarsten, elders zijn zij geheel en al tot puin vervallen ere 

rusten soms op losse zandlagen. Zij worden afgewisseld met 

zand, lagen steengruis en stukken lava, die bij duizenden op de 

steile helling verstrooid liggen, nu eens in den vorm van 

kleine steentjes dan weder van geweldige rotsklompen. Zij zijn 

min of meer met luchtbellen voorzien en verslakt. Vele stukken 

hebben op de eene helft nog eene porphier- of korrelachtige 

structuur met duidelijke veldspath-kristallen, terwijl de andere 

helft sponsachtig of geheel verglaasd is. De tusschenruimten 

tusschen de scherpkantig en onregelmatig gevormde brok- 

ken zijn opgevuld met grof zand, uit hunne verbrijzeling 

ontstaan. : 

De kruin van den Slamat is in verhouding tot hare hoogte 

van geringen omvang en voor het grootste gedeelte vlak , terwijl 

zij slechts in het W. Z. W. van eenen bijna cirkelvormigen 

krater doorboord is. De W. N. W., en Z. W. rand welke 

dezen krater omringt, is zoo smal dat hij ontoegankelijk is, hij 

daalt onmiddellijk tot de steile berghelling af; maar in het 

N. N. O. gaat hij op gelijke hoogte over in eene vlakte van zeer fijn, 

graauw zand die naar het N. N. 0. toe, hoe langer hoe smaller 

wordt en in eene kloof eindigt, welke de kruin van den Slamat 

doorsnijdt en als eene stroombedding bergafwaarts loopt. 

In deze rigting, van het Z. W. naar het N. 0. heeft de kruin 

haren grootsten diameter, namelijk meer dan 2000’, waarvan 

de krater omtrent 700’ inneemt. Ter wederzijde, te weten 

in het N. O. en Z. W, is deze zandvlakte door rotswanden be- 

grensd, die uit lagen lava bestaan welke over elkander liggen, 

veelvuldig doorkloofd en hierdoor in afzonderlijke stukken 

afgedeeld zijn. Zij bereiken hier eene hoogte van 60 tot 100 

boven de zandvlakte en zijn duidelijke verlengingen van den 

eigenlijken kratermuur. | 

Uit de spleten van den N. W. wand stijgen al sissende eene 

menigte dampen. N. N. O. waarts naderen deze rotswanden 

elkander hoe langer hoe meer en gaan eindelijk over in de 

randen van bovengemelde kloof. | 

Het westelijke gedeelte der zandvlakte ligt iets holler en 
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schijnt bij regentijd de kom te zijn waar zich het water 

opzamelt, ook is zij van het oostelijke gedeelte der vlakte 

door zandheuvels afgescheiden. 

Nog hooger dan deze zandvlakte ligt het oostelijke gedeelte 

‚ van den bergtop; deze vormt van den Z. oostelijken wand der 

zandvlakte af eene woeste bergvlakte, bezaaid ret lava-klompen 

van allerhande grootte. Z. waarts loopt zij eerst zacht af, maar 

naderhand gaat zij steil in de eigenlijke helling des bergs over; 

in het O. en N. 0. is zij door eene stompe bergnok begrensd, 

zoo-dat tusschen haar en deze nok slechts eene smalle Z. oost- 

waarts loopende kloof overblijft, welke het te zamengeloo- 

pen regenwater aldaar uitgegraven heeft. Gemelde rug loopt 

van het Z. O. naar het N. W. en is omstreeks 100’ hooger dan 

het midden der vlakte. Ik schatte deszelfs hoogte boven het 

met den barometer gemeten punt op den N. W. rand der zand- 

vlakte (10450 par. voet) op minstens 200. 
Eenzaam en woest ligt hier deze bergvlakte te midden der 

rotsen, geen boom, geen plant, geen grashalm verkwikt het 

oog, waar heen men zich wendt ziet men puinhoopen zwart- 

bruin van kleur, door en over welke een koude, snerpende wind 

fluit. 

Alle dierlijk leven schijnt op deze 10600 hooge woestijn 
uitgestorven, eene doodelijke stilte heerscht romdom, men hoort 

niets dan het bange onheilspellende gebulder des kraters. 
De bovenste rand van den krater (wiens westelijke helft 

onmiddellijk overgaat in de uitwendige berghelling en het 
laagste gedeelte van den bergtop vormt) beschrijft ongeveer 
eenen cirkel, waaruit evenwel eene menigte punten hoekig en 
onregelmatig naar binnen vooruitspringen. Hij stort zich lood- 
regt naar beneden in de ongemetene diepte der kraterkolk , uit 
welker geheelen omvang eene witte rookwolk opstijgt die den 
onderzoeker maar zelden vergunt een blik naar beneden te 
werpen. Men hoort een bruisen als dat van een kookend meer 
of van eenen waterval. Ook durft men den lossen scherp afge- 

sneden rand niet zonder de grootste voorzigtigheid naderen. 
Wanneer nu en dan door eene gunstige windvlaag de rookwolk 
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verdeeld of op zijde gedreven wordt, dan ontwaart men eenen 
cilindervormigen, van onder rond toeloopenden afgrond, wiens 
rotswanden door menigvuldige spleten in teerlingvormig-pris- 
matische stukken zijn afgedeeld, die los op elkander rusten 
en op vele plaatsen vooruitstekende ribben vormen, die elk 

oogenblik dreigen in te storten. Zij hebben eene bleeke of geel- 
achtig bleeke kleur en schijnen eene ten deele reeds vergane 
steensoort te zijn. Slechts zelden kon men voor korte oogen- 
blikken den eigenlijken bodem der kolk onderscheiden; dan 

schemerde zij in eene blinkend gele kleur, als ware zij geheel 
met zwavel overdekt en vertoonde, zoowel aan het onderste 
gedeelte des muurs, als op haren met allerhande puin bedekten 
bodem, honderde spleten, gaten en holen, uit welke, als uit de 

trompen van even zoovele kanonnen, witte dampzuilen werden 
uitgebraakt. Een zeker aantal van zulke gaten, die ongeveer 
5’ in doorsnede konden hebben, lagen in eene lange rij naast 
elkander en konden zeer gepast met eene batterij worden ver- 

geleken ; de kanalen, wier buitenste openingen zij daarstelden, sche- 

nen schuins in den grond te liggen : want de dampen schoten 
horizontaal over den bodem des kraters, alvorens zij opste- 

gen, zich met de anderen vermengden en te zamen die damp- 
wolk vormden, waarmede gewoonlijk de geheele ketel des val- 

kaans ee is. 

Het sissen en stoomen, waarmede deze dend uit gemelde 

spleten en openingen werden uitgebraakt, bragt dat hevige 

geloei te weeg (1858), dat men reeds op de buitenste helling 

des bergs kon hooren. Wij schatten de diepte des kraters 

op 500. 

Uitwendige gesteldheid wan de O. en W. halal van de 

kruin des Slamat gezien. ; 

Wanneer men op den hoogsten oostelijken rug van den Sla- 

mat staat, dan kan men des voormiddags, wanneer zich de 

bee die vroeger het geheele land bedekte, heeft opge- 

lost, de oostelijke keten, die van den Slamat naar den Dieng _ 
Sar in haar geheel overzien. “Men ziet uit de pace ih 

nok neer en herkent: — 
18 
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1. Aan den O. en O. N. O. voet van onzen kegelberg: het pla- 

teau Priatin met zijne aangrenzende heuvelstrooken. 

2: Eene daaropvolgende vlakke tusschenruimte, die Z. waarts 

afdaalt en over welke de weg naar Tegal loopt. 

5. Eene menigte (17) groote dwarsjukken, die evenwijdig ach- 

ter elkander van het N. naar het Z. gerigt zijn en steil naar het 

vlakke land van Poerbolingo afloopen. Het zijn de bovengemelde 

brokstukken der neptunische formatie, maar zij vormen slechts de 
zuidelijke helft der keten; want van boven rusten hunne steil 

naar het noorden afgebrokene toppen op eene vlakte, die lang- 
zaam naar het N. rijst tot aan eenen rand, die de hoogste nok 
van de geheele keten uitmaakt. Deze rand, helt naar het N., 
maar is gedeeltelijk nog van vooruitspringende terrassen omgeven 
alvorens hij dieper afdaalt en in de helling overgaat. 

4. Dan volgen de bergen van Karang kobar, die een waar 
doolhof vormen en wier dwars-ribben eveneens van het N. naar 
het Z. loopen en eene groote breedte aan de bergketen geven; 
zij verheffen zich naar het O. nog hooger en gaan over in: 

9. De hooggebergten van Di-eng, begrensd door den hoogsten 
bergrug Prauw. 

Wanneer men van den west-rand der kruin over de helling 
naar beneden ziet, dan bemerkt men eene zeer hooge met 
digt woud bedekte bergrib, die men bijna eene keten zou 
kunnen noemen en die van de W. zijde des bergs uitgaat. 
Zij is verscheidene palen breed en zet zich vele palen ver 
W. waarts, eene hoogte van 6 à 7000’ behoudende, voort, alvo- 
rens zij langzaam te niet loopt. Op de lage tusschenruimte, 
gelegen tusschen den voet van deze bergrib en het begin der 
neptunische keten, die verder naar het W. loopt, ligt de reeds 
dikwijls vermelde pas van Petoegeran. 

Wanneer men den berg van de Z.Z. W. of Z. W. zijde 
beschouwt, b.v. van Palantjang, zoo als in Figuur 3 (van waar 
de top N. 58° Oostwaarts ligt), dan komt deze keten duide- 
lijk uit; maar ziet men den berg van de W. zijde op eenen 
grooten afstand, b. v. van Tjisoeroe, zoo als in Fig.1 (van waar 
de top O. 1419 N. waarts ligt), dan vertoont hij zich even 
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als van bijna alle andere zijden onder eene zuivere kegelvor- 
mige gedaante en kan men bijna niets van die keten zien. 
Ook aan de MN. W. zijde ontwikkelt zich, op eene hoogte 
van 8000’, eene groote bergrib, die naar het N. W. afloopt en 
eene zeer smalle, gekorven en slangvormig gebogene nok heeft. 
Z. W. waarts tegenover haar (dus verder naar de W. zijde 
des bergs) is eene andere rib, die in haar bovenste gedeelte 
eene volkomen scherpe graat vormt en waarschijnlijk een puin- 
stroom is. Tusschen deze beiden ligt eene boschrijke dalvlakte, 
wier bodem weder eene menigte kleine, evenwijdige lava- 
(waarschijnlijk pwin-) stroomen oplevert, die streepsgewijze 
dóórloopen. 

Aan de overige zijden van den Slamat zijn geene opmerkens- 
waardige, sterk uitstekende ribben te zien; wij willen nog 
slechts opmerken, dat ook van genoemde N. W. rib af, de 
geheele helling, tot aan Priatin, tamelijk regelmatig is. 

De steensoorten, waaruit de kruin van den Slamat is 
te zamengesteld, zijn tweevoudig. Zij hebben het eigenaardige, 
dat hare oppervlakte overal eene geelachtig roode kleur heeft, 
al zijn zij inwendig ook graauw of zwart. Deze uitwendige 
kleur, die uit het vaal gele in het roode overgaat, komt van 
eene gladde, dunne en min of meer glanzige korst of liever 
glazuur, waarmede alle steenen, losse zoowel als vaste, maar 

.„ vooral de gladde rotswanden, gestadig overdekt zijn. Dit is 

bijzonder eigen aan de rotsen van den Slamat, komt in dien 

graad in geenen anderen krater voor en schijnt door sublimatie 

uit dampen ontstaan te zijn. 

1e. De hoofdmassa van de kruin bestaat uit fijn korreligen 

en graauwen trachiet (oudere lava), die rijk ís aan veldspath 

en magneet-ijzer. Zij ligt b. v. in den muur (zie op de kaart 

No 4 en 5) aan beide zijden der aschvlakte (8) bloot, vormt 

het eigenlijke inwendige geraamte der kruin en is cr genoeg 

gebouwd, om de schokken te kunnen weerstaan, die bij 

uitbarstingen plaats grijpen. Zij heeft eene onregelmatige teer- 

lingvormig-prismatische of rhombische afscheiding met vlakke 

of vlak-schelpvormige zijden en scherpe kanten, die naar bui 
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ten uitspringen, Daar nu de afzonderlijke stukken in eene ver- 

ticale rij op elkander liggen, zoo worden plompe vierkante 

zuilen of liever ribben gevormd, die van ò tot 7’ dik zijn. 

Behalve deze steeds verticale afscheiding is de steensoort nog 

in horizontale banken, van verschillende dikte, afgedeeld. Zoo 

ziet men b. v. aan den muur, die O. en Z. O. waarts van de 

zandvlakte verloopt (N° 4), eerst eene bank 50’ hoog boven 

den zandgrond uitsteken en daarop eene laag steengruis 

volgen, die van eene tweede (bovenste) trachietbank van 157 

hoogte overdekt is; op vele plaatsen evenwel loopt de gruisbank 

wigvormig uit en dan vereenigen zich bovengemelde 2 trachiet- 

banken tot ééne. Deze steensoort doet zich ook dikwijls voor 

als scherphoekige brokken. 

go. Gemelde trachiet is meestal bedekt met of begraven onder 

lava van lateren oorsprong, tot welker vorming hij zelf de stof 

schijnt te hebben opgeleverd, daar men de duidelijkste over- 

gangen tusschen beiden vindt. Tot deze overgangen behooren 

b. v. vele groote over de geheele oppervlakte der kruin vér- 

strooide blokken, die ook nog op de O. helling gevonden worden. 

Deze zijn slechts hier en daar aan hunne oppervlakte in poreuse 

en verslakte lava overgegaan, en zijn grootendeels nog onver- 

anderde trachiet N°. 1. Zij zijn scherphoekig van vorm en in 

hunnen geheelen omvang hebben zich reten gevormd of spleten, 

die convergerend naar het centrum te niet loopen. 

Doch de eigenlijke steensoort, die wij N°. 2 willen noemen, is 

eene soort van uitwendig meer bruin dan gele, inwendig zwart 

bruine lava, die geheel verslakt en zeer poreus is. 

Behalve in kleine en aan magneetijzer zeer rijke banken op 

den hoogsten O. rug der kruin, komt deze lava hoofdzakelijk 
slechts voor als enkele rondachtige, platgedrukte schotsen of, 
om zoo te zeggen, lava-koeken. De hooge bergvlakte vooral, 
waarin de O. en O. N. O. rand des kraters overgaat, is met hon- 
derden van deze koeken bezaaid. Zij zijn rond van omvang, 
hebben eene dikte van 1/, tot Zh’ en eene middellijn van 2 tot 
10. Hunne vorm laat zich niet beter vergelijken, dan met ronde 
dikke koeken, die, week op eenen vlakken grond vallende, van 
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boven eenen convexen, aan de randen eenen afgeronden en | 
van onder eenen geheel platten vorm moeten verkrijgen. Juist 
zoo zien onze lava-schotsen er uit; het is dus klaar, dat zij 
in eenen niet geheel gesmolten, maar deegvormigen of wee- 
ken toestand uit den krater omhoog geworpen en uit de lucht 
neêr gevallen moeten zijn, om gemelden vorm te verkrijgen. 
Daar waar zij op een sterk hellend terrein liggen of gedeeltelijk 
over eene holligheid in den grond hangen, daar heeft dat 
gedeelte van het ondervlak, dat vrij ligt (en den grond niet 
raakt), eenen ruwen en Beiden vorm, en dan hangen eene 
menigte lava-stalactiten daarvan naar bk Zeer opmerkens- 
waardig is de regelmatige en tweevoudige afscheiding dezer lava- 

koeken. Zij zijn, namelijk, ten eerste in eene horizontale rig- 
ting, evenwijdig met het convexe bovenvlak, in lagen afgescheiden, 
die elkander als uijenschillen omvatten; deze lagen hebben in 
het midden des steens (bij de grootere koeken) eene dikte van 

ongeveer 1’, maar hoe nader bij de oppervlakte des te dunner, 
losser en ‘onzamenhangender worden zij, tot dat zij eindelijk 
schillen vormen, die slechts 2 of 1 duim dik zijn en met de hand 
kunnen afgeschilferd worden. Maar in het binnenste van den 
steen zijn de dikkere lagen onafscheidelijk met elkander ver- 

bonden en slechts door uiterst fijne streepjes aangeduid. Dit 

is bijgevolg eene soort van bolvormige afscheiding met concen- 

trieke lagen. 

Behalve dat worden de bovengemelde spleten en lagen nog 

loodregt door andere spleten doorgesneden, die aan de oppervlakte 

breed zijn en als wonden gapen, maar naar het midden der 

steenen hoe langer hoe enger worden en te niet loopen , zoo als 

men dit soms ook bij hard gebakken ronde brooden kan opmer- 

ken. Sommigen dezer verticale spleten zijn regt en loopen diver- 

gerend van het centrum naar den rand, anderen weder loopen 

in concentrische kringen om het middenpunt. Zoo doorkruisen 

elkander deze spleten en verdeelen den steen, vooral deszelfs 

buitenste lagen, in vele afzonderlijke min of meer rhombische _ 

stukken, die men met de hand uit elkander kan nemen. Niet 

bij alle Stanschotan hebben de natuurkrachten, die bij de afkoe- 
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ling van den steen werkzaam waren, eene zoo regelmatige 

afscheiding doen geboren worden. Zoo zijn er, die geheel onre- 

__gelmatig opengesprongen zijn en anderen, die slechts eene rim- 

pelig-ingescheurde korst hebben, zoo als te snel gebakken brood. 

Men vindt ook nog eene menigte wijzigingen van de voorgaande 

lava-soorten, die soms geheel puimsteenachtig zijn en in stukken 

over de kruin verstrooid liggen. 

35. Tot de laatste produkten van den vulkaan en misschien 

eenvoudig door de vergruizing van g de lava-soorten gevormd, 

behoort een zwartachtig, graauw, veel ijzer inhoudend zand, 

dat op vele plaatsen 50 of meer voeten hoog ligt. 

Van die homogene lichtgraauwe lava, die wij op den bergvoet 

nabij Batoe bla en in de kali Klawing hebben leeren kennen, 

is op den top van dezen berg geen spoor te vinden ; eene reden 

te meer om te gelooven, dat die verbazende lava-massa’s, die 

den voet des bergs honderde voeten ophoogden, door zijde- 

lingsche spleten uit den kegel gestroomd zijn. 

Ik voeg hierbij nog eene kaart van de topographische ge- 

steldheid der kruin des Slamat, volgens gedane opmetingen, op 

de kruin zelve, in 1847, ontworpen, die, naar ik hoop, den lezer 

een duidelijker beeld van den bouw en het zamenstel dezer kruin 

zal geven, dan eene wijdloopige beschrijving 1). 

De cijfers op deze kaart (Zie Slamat, Fig. 6) beduiden : 
J. Den hoogsten O. rug van den geheelen berg, die naar bin- 

nen steiler dan naar buiten en wiens middelste gedeelte het 

hoogst is. Zijne uiteinden a. en e. loopen steil als muren 

naar beneden; evenzoò steken de punten b.c. d. 5 tot 5’ hoog 

uit, en vormen loodregte terrassen, kleine muren of trappen 

uit zwartachtig poreuse lava bestaande. 

2. Eene zacht glooijende bergvlakte, beginnende daar waar 

de uitwendige kraterrand (5 en 4) het hoogst is; deze eindigt 
bij 2. a en 2. b, waar zij plotselijk in de berghelling over- 
gaat, welke aan deze zijde het steilst is. Zij is in het N. O. 

*) De verhouding der grootte en de ligging der bijzondere deelen met betrekking 
tot elkander en tot den meridiaan blijken genoegzaam uit deze kaart; wij zullen 
dezelve dus in de navolgende ophelderingen niet vermelden. 
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door den hoogst gelegen bergrug (1) begrensd, aan wiens voet 

men, te midden van het puin, eene voor ziet, die 10’ voet diep 

en door het afstroomende water gevormd is. 

3. Den hoogsten buitensten kraterrand. Deze vormt naar bin- 

nen geen loodregten muur, maar is toch zeer steil en bestaat 

uit allerhande soort van bergpuin, dat op de in de kaart voor- 

gestelde wijze met voren of waterkloven doorsneden is, die aan- 

vankelijk den kraterrand zelf doorsplijten, maar naderhand 

zich tot een hoofdkanaal vereenigen, dat om een gedeelte van 

den kraterrand rondloopt. Tot aan het punt ® konden wij 

zonder gevaar komen en van daar den krater het best over- 

zien. 

4. Den geribden rotswand, uit trachiet bestaande (zie boven 

de steensoort N° 1), die de zandvlakte in het O. begrenst en 

onafgebroken met den hoogen rand (5) te zamen hangt, in 

wiens puinmassa’s hare rotsbanken te niet loopen. (Bij 5 zijn 

de rotsen onder aarliggend puin verborgen.) 

5. Een dergelijken rotswand, N. W en N. waarts van de 

zandvlakte. Aan zijnen voet stonden onze hutten <& in eene kleine 

bogt. De waterdampen, die hier uit talrijke spleten drongen, 

waren nooit warmer dan 65°, terwijl het kookpunt des waters 

71° Fabr. bedroeg. Aan den vorigen wand (4) konden wij 

geene dampen bemerken. (Daar waar de wanden en'hellingen 

niet uit compacte en prismatisch-geribde rotsen, maar uit 

puin bestaan, is dit aan de wijze van teekening op de kaart te 

onderkennen). 

6. Het zacht glooijend en plateauvormig gedeelte der kruin, 

alwaar bij 5 in 1858 onze hutten stonden en hetwelk eerst 

bij 6. a en b begint steil naar de helling af te loopen. 

7. De kloof, die tusschen steile, 50 tot 50’ hooge lava-wanden 

regtlijnig Noord- en berg-afwaarts loopt en van de zandvlakte (8) 

slechts door eene 5’ hooge verhevenheid van puin is afgescheiden. 

8. De vlakte van zwart graauw zand, 5 a 600’ breed en lang, 

naar den krater toe in een oneffen, golvend terrein van gelijke 

grootte overgaande, dat uit puin en hoekige steenklompen bestaat. 

Dit puin-veld is zeer et vol groeven en voren, die uit 
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alle rigtingen te zamenloopen, vele kronkelingen maken, hoe 

langer hoe dieper worden en eindelijk eene smalle kloof vormen, 

die den kraterrand 50’ diep doorsnijdt. Zij waren thans droog, 

doch zijn zonder twijfel door het afloopende regenwater gegroefd. 

Op het zwartachtige zand ligt hier en daar eene dunne laag 

licht graauwe asch. 

9. Eene kleinere, eveneens zwart-graauwe zandvlakte, wier 

geheel horizontaal midden ook met fijne lichtgrijze asch over- 

dekt is. 

JO. Eene nog kleinere zandvlakte. — Ook bestaat de smalle 

N. helling van den krater, tusschen deszelfs rand en No. 9, uit 

zand en tusschen de vlakte 8,9 en 10 liggen geheele heuvels 

en verhevenheden van zand. (Van het bovenvermelde met puin 

overdekte terrein is het zand waarschijnlijk eerst door het regen- 

water weggespoêld.) 

JJ. en 42. Tusschen deze 2 punten is de kraterrand het 

laagst en tevens zoo scherp en smal, dat men denzelven niet 

Hetreden kan. 

43. Het laagste punt van de pres kruin. Daar de bui- 

tenste muur (5) hoe langer hoe dieper afdaalt, terwijl de 

zandvlakte (9) horizontaal blijft, zoo is zij bij 15 van geenen 

hoogen rand begrensd, maar gaat onmiddellijk in de berghel- 

hein over. 

De krater heeft den vorm van eenen beneden iets naauwer 

wordenden (bijkans trechtervormigen) cilinder. Op enkele plaat- 

sen loopen zijne binnenwanden loodregt. Hij doet zich voor 

als een 500 misschien 700’ diep schrikbarend hol, dat van alle 

kleuren schemert, graauw, roodachtig wit, goudgeel, zwavel- 

geel, melkwit, bruin, en dat als eene eeuwigdurende kleine 

hel nooit met stoomen en bruisen ophoudt. 
Ten eerste bemerkt men op den bodem des kraters, zoo als 

ook op het onderste gedeelte van zijnen wand, tusschen goud- 
gele en blinkende, met zwavel bedekte plaatsen, eene menigte 
groote gaten, waaruit dampen bruisen, — verder ziet men 
aan den voet van het W‚N. W. gedeelte des muurs eene insprin- 
gende groote gewelfde bogt, die tot op t/, van zijne hoogte 

Ed 

En 
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reikt, in welks achterwand geheele batterijen groote fuma- 

rolen liggen, waaruit dampzuilen stoomen en snorren, — 

maar de grootste opening bemerkt men in den ondersten lin- 

kerhoek der bogt, waar de bodem schuin en donker beneden- 

waarts loopt: uit dit gat stroomen al draaijend de dikste 

dampzuilen met geweldig geraas, — en als of dit alles nog 

niet genoeg ware, zoo sissen dampwolken ook uit alle reten, 

spleten en voegen van den geheelen kratermuur. Dat het 

zwaveldampen zijn, blijkt uit de gele (met zwavelkristallen 

en zwavelbloemen bedekte) omstreken der fumarolen, terwijl 

uit de reten van den buitensten kratermuur (5) slechts water- 

dampen dringen. 

De bovenste laag van den wand des kraters bestaat uit 

“zand, datop de meeste plaatsen 25 tot 50 en op de Z. O. zijde 

50: dik is; dan wisselen, tot aan den bodem van den krater, la- 

gen van steenbrokken en gruis met vaste lava-banken af, van meer- 

dere of mindere dikte, welke laatsten zich voordoen als dwarsche 

strepen aan den wand. Het zamenstel en voorkomen van deze 

massa’s verraden een veel lateren oorsprong; zij zijn veel onza- 

menhangender, losser, dan de compacte buitenste kratermuur 

4 en 5. Vele lava-banken loopen wigvormig tusschen gruis-lagen 

uit; men ziet er ook die zeer dun, streepvormig en zelfs slangs- 

_ gewijs tusschen de anderen doorloopen; de meesten zijn ò tot 

10 dik en hebben eene teerlingvormige afscheiding. Enkele 

zijn melkwit (waarschijnlijk aluinsteen), en deze doen zich bijna 

louter voor als afzonderlijke teerlingvormige stukken, die naar 

beneden dreigen te vallen. Ook ziet men inderdaad op den 

bodem des kraters, ter regterzijde (of _N. 0.) van de bovenver- 

melde bogt, eene menigte witte steenbrokken liggen. 

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen. 

In 1772, op denzelfden oogenblik dat de Tjerimai en de 

Papandaijang (in den nacht van 11 op 12 Aug.) uitbarstte, 

had ook hier eene hevige eruptie plaats. Zoo openbaarde zich 

de vulkanische werking gelijktijdig in drie verschillende kraters 
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van het eiland, wier grootste afstand 82 minuten bedraagt. *) 
1825, in de maand October wierp hij asch en rookzuilen uit. 
1855, in de niaand September braakte hij op nieuw 2 dagen 

lang hevige dampzuilen uit en asch, die bij Tegal nederviel. 
Deze twee laatste uitbarstingen zijn mij slechts door monde- 
linge mededeelingen van Europeanen bekend geworden, die inge- 
zetenen van Tegal zijn: eenigen hunner herinnerden zich dat 
zij den geheelen top des vulkaans in eenen vuurgloed hadden 
gezien; zij konden mij evenwel den datum niet naauwkeurig 
opgeven. 

G. Bezoek van reizigers. 

In gezelschap van D". Fritze t) besteeg ik hem in de maand 
Augustus, 1858. Nog twee heeren uit Tegal, D". Holle en de 
Hr. Borst, waren van de partij. Wij vertrokken van Moga en 
gingen maag schuins aan den voet des bergs, Z. W. waarts door 
eene kshbesijke streek, in welke wij nog eenige nieuw aan- 
gelegen dorpjes anitretens, en klommen daarna langs de 
N. helling des vulkaans omhoog. Op eene hoogte van ongeveer 
4000’, waar hutten waren opgerigt om te overnachten, lieten 
wij Be paarden achter en beklommen den top verder te voet, 
dien wij ten Î uur bereikten. Ook hier vonden wij hihi 
gebouwd. Een en ander waren wij verschuldigd aan de vrien- 
delijke voorkomendheid van den Resident van Tegal, den Heer 
Varkevisser. Zonder zijne hulp en zonder de wegen, die hij 
voor ons had laten banen, zouden wij voorzeker alleen om 
het woud door te komen, verscheidene dagen lang noodig gehad 
hebben. D". Holle vond in de zandvlakte, ed den krater, 
een gedeelte van het skelet van eenen rhinoceros; ook vond 
men menschenbeenderen. 

Wij bragten eenen zeer kouden nacht door: niet, dat het 
zoo absoluut koud was, (want het minimum van de temperatuur 

wil 

") Vergel. Horsfield, in het Batav. Genootsch. Dl. 8 
*) Die den vrienden helaas te vroeg is afasie en, maar hun en mij onverge- 

telijk blijven za 
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‚daalde niet lager dan 42° Fahr.), maar de scherpe O. wind, 

die de ontwikkelde dierlijke warmte gedurig weder wegnam, 

hinderde ons geweldig. — Toen wij den volgenden morgen 

weder afdaalden, vond ik evenwel, 5 tot 4000’ beneden de kruin, 

ten 8 ure nog rijp op de planten en struiken, die in de scha- 

duw lagen. Daar nu de daauw eerst bij eene koude van 52° 

bevriest, zoo volgt hier uit, dat de vulkanische dampen den 

bergtop ten minste 10° Fabr. warmer hadden gemaakt. 

Den 49 Junij, 4847, besteeg ik den berg ten tweeden male 

met een aantal Javaansche begeleiders en voorzien van naauw- 

keurigere geodesische en meteorologische instrumenten, dan in 

1858. Wij braken ten 7 ure op van Priatin op de O. ten N. 

zijde van den Slamat en trokken door de grootendeels bebouwde 

bergvlakte, die aldaar op eene hoogte van 4000’ den kegel 

omgeeft. Wij gingen W.N. W. op den berg aan en betraden, 

na eenen rid van een kwartier uurs, het digt gebladerde , oor- 

spronkelijke woud, dat hier uit zeer groote boomen bestaat en 

bijzonder rijk is aan parasitische Freijcinetien, Orchideën, va- 

rens en mossen, die aan de boomen een bij uitstek ruig , wollig 

en langharig voorkomen geven. Hier vond ik het eerst eene 

fraaije mossoort (Meteorium speciosum *) die in ellen lange ranken, 

festonnen en guirlanden van alle takken naar beneden hing en bij 

den zachtsten wind heen en weder geschommeld werd. Ik heb 

geen woud op Java gezien, dat zoo ongemeen rijk aan varens 

en mossen is als dit bosch op de O. ten N. voet van den 

Slamat. Kleine Areca’s en Pisanggewassen stonden in menigte 

te midden der hooge boomen. Wij klommen in eene drooge, 

steenachtige beekkloof naar boven, wier bedding uit dezelfde 

graauwe, poreuse lava bestond , die wij reeds kennen; later ver- 

volgden wij onzen weg bezijden deze 25’ diepe kloof en trokken 

ten 7! uur eene steil-afwaarts loopende bank van lava over. 

Van 1/2 9 ure af zetten wij onzen marsch voort langs eene bergrib, 

waarop veel Strobilanthes wies en die ter wederzijde van eene 

kleine, maar eveneens drooge bedding begrensd was. Later gingen 

1) n. sp. Mk. et Dz. (Zie Ned. Kruidk. Archief. DI. 2. St. 4.) 
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wij van den regter tot den linker oever , door de eveneens drooge 

beek k. Baijah, in wier 25’ diepe bedding dezelfde te zamenhan- 

gende, graauwe, poreuse, ribvormig-uitgespoelde lava bloot lag. 

Hier moesten wij onze paarden achterlaten, trokken verder 

te voet en vonden reeds ten 9 ure rhinocerospaden, die ons 

het bestijgen veel gemakkelijker maakten. Wij vonden menig- 

vuldige sporen (mest zoowel als voetstappen) van deze dieren, 

die in het javaansch Wara, in het Sundaneesch en Maleisch 

Badak genoemd worden en die men oostwaarts van hier niet 

meer op Java aantreft. Het schijnt dus dat dit de laatste berg 
is, dien zij kunnen bewonen en dat zij er zich hier nog eens 

regt te goed doen. Lagen van steengruis en kleine puimsteen- 
achtige slakken, licht van kleur en 1/2 duim in doorsnede hebbende, 
waren hier 14/2 hoog met boschaarde (humus) bedekt. Thibau- 
dia’s vertoonden zich en Cyathea’s o. a. C. lanuginosa, wier 
stammen eene hoogte van 45’ bereikten. Podocarpus cupressi- 
folia en Astronia spectabilis waren niet zeldzaam. 

Ten 10 ure zag men al meer en meer burgers van Java’s 
alpenflora verschijnen: Plantago, Valeriana, Ranunculus, Bal- 
samina, Viola, Hypericum-soorten, hier en daar vermengd met 
Polygonum, Rubus-soorten en een Equisetum, en overschaduwd 
van boomen, waaronder de Thibaudia vulgaris benevens eene lage 
eiksoort het talrijkst waren. Ook zag men Sanicula en Swertia 
javanica. Nu trokken wij door eene drooge, 15’ diepe kloof, 
kali Ridjosso, van den regter naar den linker oever. Een mollig, 
2 tot 5 lang, Festuca-achtig gras nam al meer en meer de 
overhand, naarmate wij hooger stegen, en groepen van Thibau- 
dia’s stonden dikwijls als eilanden te midden dezer glooijende 
grasvelden; Acacia montana, Gaultheria repens lieten zich zien 
en Hypericum javaniceum vertoonde zich in zijne volle pracht. 
Daarop kwamen wij door de heerlijkste, prachtigste boschaad- 

jen van javaansche alpenboompjes, die ik nergens zoo schoon 
heb gezien. Het zal op eene hoogte van ongeveer 7000 á 
8000 geweest zijn, in eene streek waar de oppervlakte der 
niet zeer steil afhellende ruggen tamelijk breed en effen was. 
Behalve met gras, was hier de grond bedekt met allerhande 
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geurige bloemen, en op den zoodanig begroeiden bodem ver- 
hieven zich verschillende Thibaudia-boompjes, benevens vele 
struiken van Lonicera, Hypericum en Viburnum javanicum. 
Wat onze aandacht vooral trok, waren verscheidene Laurineze 
en Styraceae, met name Ren xanthophylla t) wier schit- 

„terende, geelachtig groene bladerkroonen op 5 tot 10’ hooge 
stammen op het schilderachtigst gegroepeerd waren en aller- 
liefste boschjes vormden. 

De hooge welriekende grasgrond, waarop zij stonden, de 
veelkleurige bloemen der andere boomen en struiken, waarmede 
zij vermengd voorkwamen, het gegons der insekten, die door 
het gebladerde zweefden, de zacht glooijende helling, waarop 
zij zich steeds regtstandig hemelwaarts verhieven, de stille 

zuivere lucht, de lagchende zonneschijn, die al deze pracht 
der plantenwereld opluisterde, — dit vormde een dier toover- 

achtige tafereelen, die men ongaarne verlaat, die men zich 

met wellust herinnert. Hier vond ik ook het eerst het fraaije 

boompje Myrsine Korthalsü 2) met kleine, mirtenachtige blaad- 
jes, veelvoudig vertakt met knobbelige, terminale takjes, die 
over en over met bloesem bedekt waren. Behalve hier heb ik 
het nergens op Java aangetroffen. 

Thans begon het gras meer en meer de overhand te krijgen; 
het bedekte eenen vruchtbaren, zwartgraauwen grond, die uit 
plantaardige overblijfsels en vergane vulkanische asch bestond. 

Daar waar het lange gras door rhioeerossen of onze vooruit- 

gaande Javanen was platgetreden, vormde het eenen zoo droogen 

en gladden grond, dat wij niet zonder moeite ons staande kon- 

den houden en opwaarts gaan, maar honderdmalen uitgleden 

en vielen. De helling van den kegelberg, die naar den voet 

toe meer gelijkmatig is, is hier veel oneffener, de bergribben 

1) n. sp. beschreven doorde Vriese (p itce Ind. Bat. or. I. 1845.) 

2) Myrsine Korthalstü n. sp. foliis- erge ‘obtasis coriaceis margiis 

revolutis glabris (non punctatis) basi angustatis petiolatis, bracteis ovato-rotundatis 

integris glabris imbricatis ante anthesin globosis, floribus pedicellatis, dentibus caly- 

einis 5 acutis, lobis corollae 5 lanceolatis revolutis calycem 2—3 plo superantibus, 

antheris 5 sessilibus. 
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komen sterker uit, de door uitspoeling gevormde tusschenkloven 

worden dieper, en ten 11 ure moesten wij langs eene dier rib- 

ben onzen weg vervolgen; zij was breed en zeer digt bewassen 

met gemelde grassoort. Volgens de verzekering der Javanen 

voeden zich de rhinocerossen op dezen berg bij voorkeur met 

dit gras (Hierochloa odorata n. sp.) 4). 

Wij ademden den aangenamen, welriekenden geur in, die 

aan dit gras eigen is en sterker scheen te worden naarmate 

. wij hooger opstegen; het herinnerde ons levendig aan de 

zoete hooilucht van het europeesche Anthoxanthum odoratum. 

Op dezen grasrijken grond zag men eindelijk de boompjes 

op zich zelf, op ongeveer 100 afstands van elkander staan; het 

waren bijna allen Agapetes vulgaris (mihi). Betrekkelijk waren 

deze zeer groot; hunne stammen waren Î'/, tot 2i/’ dik en 

bereikten eene hoogte van ò tot 10’ alvorens zij zich in takken 

verdeelden. Deze boomen waren 15 tot 25’ hoog en hadden 
een geheel ander voorkomen, dan die, welke men op andere 

bergen ziet: hunne stammen waren regt, glad, loodkleurig, 

kaal, zonder mos of parasitische planten, waarvan welligt de 

groote droogte, die op deze steile helling heerscht, oorzaak is, 

want alleen na gevallen regen vindt men hier water, dat weldra 

weder of door de menigvuldige kloven of door de holligheden 

in den vulkanischen bodem verdwijnt. 

Ten 111/, ure kwamen wij op eene hoogte waar de Javanen 
hutten hadden opgeslagen, overdekt met dat welriekende gras. 

_ Zij trachtten mij te overreden om daar, bij onze terugkomst 
van den berg, wiens aanblik hun vrees inboezemde, den nacht 
door te brengen. Want het overige der kruin (de eigenlijke 
top des vulkaans, die nog bijna 5000’ hoog was) kreeg nu een 
geheel ander voorkomen, want uit de liefelijke dreven van Flora 
kwámen wij nu in de woeste werkplaatsen van Vulkanus. 

Alle Thibaudia’s, die boven de hutten hoe langer hoe zeldzamer 
werden en steeds op zich zelve stonden, hadden even zulke 

1 ) Deze en meer andere door mij verzamelde dane gare door den heer 
J.J. C. Oudemans worden beschreven, die zich than k bezig houdt. 
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stammen als de dieper gelegene, maar 2/4 hunner was hier dor 
en dood. Nadat wij nog 1/4 uurs gestegen waren op den kegel, 
die hoe langer hoe steiler werd, bevonden wij ons eindelijk op 
de grens van allen olies Wat nu nog voor ons lag, 
waren puinhoopen van uitgebrande, woest door een geworpen 
lava, welke geen grashalm meer sierde; alles was kaal en woest 
en werd met elk oogenblik steiler, woester en dreigender. 

De boven gemelde hutten der Javanen stonden ongeveer 
500 beneden de uiterste grens van den plantengroei en 500: 
hooger dan eene dwarsche bergrib, die G. Lanang genaamd wordt 
en die eene bijzondere vermelding verdient. Zij ligt op de O. 
helling; uit de verte en van ter zijde gezien, vertoont zij zich 
als eene vooruitspringende vlakte, en van Priatin (Fig. 2) ge- 
zien als een kleine op den Slamat staande nevenberg. Zij is 
waarschijnlijk een overblijfsel van het oudste geraamte des vul- 
kaans, binnen hetwelk de kegel, door latere lava-stroomen, zich tot 
zijne tegenwoordige hoogte verhief. Zij vertoont zich als eene 
afgebrokkelde, naar de kanten smaller wordende schots, die aan 
de buitenste zijden iets steiler opwaarts gaat, dan het overige 
gedeelte der helling, waarop zij ligt, en alsdan, na hare grootste 
hoogte te hebben bereikt, steil als een muur naar den Slamat 
afdaalt. De verbindingsrib, welke van den Slamat tot den voet 
van het hoogste punt des Lanang’s loopt, even als twee zijwaart- 
sche wijde kloven, die haar begrenzen, zijn met ondoordringbaar 
woud bedekt, waarin, volgens de verzekering der Javanen, bij- 
zonder veel rhinocerossen huizen, omdat daarin water voor- 
komt. Het was de O. ten N. helling, die wij bestegen. Op me- 
nige plaatsen was de lava te zamenhangend en vormde schotsen 
en geheele banken, die alsdan de oppervlakte der helling uit- 
maakten, anders kwam. zij slechts als brokstukken voor, die min 

of meer te zamen gebakken waren en dikwijls zoo smalle en 

steile strooken vormden (somtijds ook dwarsche terrassen of 

verdiepingen van 2 tot 4 hoog), dat wij letterlijk op handen 
en voeten naar boven moesten klouteren. In de meeste streken 

evenwel lag het puin los op den grond, en was daar, vooral waar 

het uit zwart puimsteengruis bestond, dikwijls zoo fijn, dat het _ 
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onder onze voeten wegrolde en ons, wanneer wij ellen ver 

als op rollen rugwaarts gleden, dikwijls in gevaar bragt van 

in de afgronden neer te storten, die ons links en regts aan- 

gaapten , naast de smalle strook waarop wij stonden. Bijna alle, 

ook de kleinere lava-steenen, al waren zij ook nog zoo poreus, 

waren op eene zijde met eene gladde, glanzige korst bedekt 

van eene roodachtige of bruingele kleur, even als verglaasde 

potten, ten bewijze welligt dat al die broksteenen slechts deelen 

van een geheel zijn, welks oppervlakte eenmaal regelmatig met 

deze korst bedekt was. 

De geheele bovenste helling was met steile voren doorsneden; 

de straalvormig naar beneden loopende groeven doorsneden 

evenwel slechts de zand- en steengruis-lagen; deze gingen dus 

niet dieper dan gene dik waren (ongeveer 50 tot 50’) en ein- 

digden op den rotsgrond van de compacte lava, die onder 

deze puinmassa’s lag. 

Te half één ure bereikten wij den top des bergs en hadden 

dus vijf uren lang geklommen, het oponthoud niet mede gerekend. 

Het eerste wat ons hier trof, was de werking der rotsklompen 

op de magneetnaald; zij was buitengewoon sterk en werkte 

reeds op eenen afstand van eenige voeten, zoo dat op dezen 

bergrug het kompas onbruikbaar werd. De lava, die op vele 

plaatsen zich als blokken of banken verhief, bevatte veel 

magneetijzer. 

Wij bevonden ons thans op het Z. Z. O. uiteinde van den 

hoogsten oostelijken rug des Slamat en overzagem van daar de 

kruin des bergs in hare geheele uitgestrektheid, zoodat hare 

zwartgraauwe oppervlakte nu in hare schrikverwekkende naakt- 

heid zich aan ons oog vertoonde. In de verte hoorden wij reeds 

het geloei des kraters. 

Wij daalden in de zandvlakte af, aise van den krater gelegen 
is, en van de medegebragte boomtakken en Allanggras sloeg 
men voor mij en mijne begeleiders hutten op. De vreesachtige 

Javanen zochten mij wel is waar hiervan af te brengen, maar, 
hierin niet slagende, onderwierpen zij zich gewillig naar hunne 
gewoonte, zeggende : «als mijn Heer het durft te wagen door 
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eene vulkanische uitbarsting overvallen en gedood te worden, 

dan geven wij er ook niets om.» Water hadden wij in bamboes- 

pijpen medegebragt en ons van andere levensbehoeften voorzien. 

Vijf dagen lang bragt ik bij den krater door, dus op eene 

hoogte van meer dan 10,000’ en genoot het heerlijkste weder, 

terwijl dikwijls gelijktijdig hiermede regenwolken beneden mij 

over het lagere land heen dreven, waarin ik den bliksem zag 

en den donder hoorde. Op deze hoogte was de lucht van eene 

verwonderlijke klaarheid, de zonnestralen verblindend wit, de 

slagschaduwen donker, bijna zwart en scherp begrensd. 

Het resultaat van mijn oponthoud is grootendeels reeds in 

het bovenstaande vervat. Ik wil nog slechts melding maken van 

de buitengewoon groote inwendige warmte der zandvlakte, hoe- 

wel deze verklaarbaar is door de geringe dikte van het zand en 

de daaronder liggende vaste lava. 

Dit zand was gewoonlijk twee voet en slechts op enkele plaatsen, 

waar zich voren of verdiepingen in de onderliggende rots be- 

vonden, 5tot 4 dik. Den 20ste" Junij, 1847, bedroeg b. v. des 

morgens, kort voor zonsopgang, de temperatuur der lucht 4,0° — 
en de oppervlakte van het zand 0,5° R. — Maar wanneer men 

met eenen stok een gat in het zand boorde en den thermometer 

slechts 1 of Î1/s voet diep daarin stak, zoo rees het kwik spoedig 

tot 58,60° R. — en op andere plaatsen (waar spleten in de 

onderliggende rots waren) zelfs tot 40 en 46° Reaumur. t) 

Er waaide hier gedurende deze dagen, zoo als waarschijnlijk 

het geheele jaar door, voornamelijk een O. N. O. somtijds 

O. wind; daarbij was de hemel helder en donkerblaauw, de 

lucht klaar, slechts zag men na het middaguur enkele wolken 

hoog genoeg oprijzen om den top te bereiken, dan werd het 

zonnelicht voor korte poozen. beneveld, en de flaauwe wolkjes 

vermengden zich met de dampen, die uit den krater opstegen. 

1) Mijne meteorologische waarnemingen zullen elders worden medegedeeld. De 

steensoorten, die ik verzameld en hiervoren beschreven heb, bevinden zich benevens 

mijne geheele geologische en paleontologische collectie van Java, in het Rijks mu- 

seum te Iseiden, terwijl de planten aldaar in het academische herbarium berusten. 

14 
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Somtijds verhief zich de oostpassaat tot eene eenigzins sterkere 

windvlaag, en alsdan rezen wolken van stof op en dreven al 

draaijende over de kale zandvlakte heen, die dan (op dezen 

10,000’ hoogen top eens vulkaans!) het beeld van eene kleine 

afrikaansche woestijn wedergaf. 

Maar elken avond zag men, ver beneden den top, de wol- 

ken al lager en lager ke zich digt te zamen pakken, en 

elken ochtend ontwaarde men beneden zich een uitspansel van 

wolken, dat uitgestrekt lag over het geheele land, van de Z. kust 

af tot over de centraalketen van Java, doch gewoonlijk een ge- 

deelte van de N. helft des eilands als ook van weèrszijde den 

oceaan, vrij en onbedekt liet. Op deze wolkenlaag zag men als 

op een sneeuwveld neer. Zij verborg het geheele land voor ons 

oog, zelfs de centraalketen, en was dus omstreeks 6000: hoog; 

slechts de hoogste kegelbergen staken er boven uit als Egypti- 

sche piramiden uit de zandvlakte. Hare oppervlakte was zacht 

golvend, vormde kleine heuvels en dalen, en was overigens, als 

het vlakste tafelland, overal van gelijke hoogte. Als de ochtend- 

zon in het O. verscheen, dan wierpen de Pranw, Soembing 

en Sindoro lange scherp begrensde, kegelvormige slagschaduwen 

op dit wolkenmeer, waarop de zonneschijn sneeuwwit en 00g- 

verblindend terugkaatste. 

De N. zoom der wolkenlaag was gewoonlijk gekarteld en 

benedenwaarts gebogen, als de uitgestoken klaauw eens diers, 

en aan dezen rand meenden wij te bespeuren, dat de dikte der 

laag hoogstens 500’ (misschien slechts half zooveel) bedragen kon. 

Behalve enkelen in de Preanger Regentschappen, waren de 

1) Eene dergelijke wolkenlaag is afgebeeld op de plaat, mogrstelt edn een gezigtop 
pe Ct En U 4 3 3 A Dn g 34 t.— Zoo vertoonde 

zieh € dekt pde: Gedeh gezien) het woll tegen denavond, toen de zon nog 

omtrent 10 graden boven den horizón verheven was; zijne opvareiakhe was gebald 

(als het ware gekroesd;) — maar des morgens vroeg, wanneer de afkoeling der 

tucht haren hoogsten graad bereikt heeft, zijn die wolkenmeren sterker zamengepakt 

en van boven vlakker, — Zie Slamat, Figuur 5. — Van den top des Slamat zag men 

den 22 Junij (47) vroeg, het wolkenmeer over geheel Java, zoo ver men zien kon, 

uitgestrekt, van de Noordkust af tot de Zuidkust toe, en slechts de hoogste kegel- 

bergen staken er uit. 
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navolgende vulkanen zigtbaar, wier hoeken met den theodolith 
gemeten en op den (astronomischen) meridiaan gereduceerd wer- 
den. Bij allen werd naar den regter hoek der kruin geviseerd, 
maar bij den Prauw naar den N. hoek. Zij waren als volgt: 

Prauw ten 0. 5° 48° N. — Sindoro ten O. 5° 55’ Z. — Soembing 
ten O, 8° 55 Z. — Merbaboe ten O. 9’ 5'Z. — Lawoe ten O. 10° 
10 Z. — Merapi ten O. 12° 42 Z. — De Lawoe lag geheel achter 
den Merbaboe en deze achter den Soembing verborgen, op den 
regterhoek des tops en eene smalle strook van de helling na; 
men ziet hieruit, dat, zoo als wij reeds boven aangemerkt hebben, 
deze bergen met den Slamat en nog een paar meer westelijk 
gelegen vulkanen bijna lijnregt achter elkander liggen (mijn stand- 
punt was op het verhevenste punt van het midden des hoogsten 
O. rugs. Zie Slamat, Figuur 5.) 

Den 22 Junij had ik het genoegen op deze eenzame kruin 
een bezoek te ontvangen van verscheidene vrienden uit Ban- 
joemas, onder welke zich de Heer Noordziek, Assistent-Resident 
van Tjilatjap bevond. Met deze Heeren nam ik den geheelen 
top nog eens in oogenschouw, bij welke gelegenheid wij eene 
flesch vonden, een te zamengerold en vol geschreven papier 
bevattende, van hetwelk wij evenwel niets konden ontcijferen 
dan het jaartal 1812. Want ofschoon de flesch zeer digt toege- 
kurkt was, zoo dat wij ons van eenen kurkentrekker moesten 
bedienen, zoo was zij toch ‘met zuiver water gevuld en het 
papier bijna tot pap opgelost. Wij maakten hierover verschei- 
dene gissingen, als: Î° kan men zich verzekerd houden, dat 
de reiziger, die, in 1812, op dit papier eenig narigt wilde ach- 
ter laten zijner bestijging van den Slamat, het in eene drooge 

en ledige flesch zal gedaan hebben? 2° hoe kwam dan het water 
op dezen zoo droogen en zeldzaam bezochten top in de stevig 

toegekurkte flesch? 5° Als de flesch van 1812 tot 1847 onge- 
deerd op den top bleef liggen, bewijst dit dan, dat de uitbar- 

stingen van 1825 en 1855 (zie boven) niet hevig waren? 

Verder vonden wij nog, behalve de beenderen van een 

paar wilde zwijnen en andere kleinere dieren, de skeletten van 

drie rhinocerossen die deels in het zand, deels tusschen de steen- 
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blokken verstrooid lagen. De oudsten waren op eene geheel 

bijzondere wijze veranderd, zeer ligt en poreus geworden en 

in gapende reten opengespleten. 

Had ik mij tot hiertoe over het schoonste weêr mogen 
verheugen, — deze Heeren troffen het minder gelukkig, want 

in den nacht, dien zij (van den 22" op den 25e") op den 

top met mij doorbragten, werden zij door en door nat door 

eenen fij ijnen, maar onophoudelijk vallenden regen. Onze hutten 

stonden in eene kleine bogt (@& op de kia van den Slamat 

Fg. 6) en leunden tegen den door de vulkanische dampen ver- 

warmden kratermuur zelven en hadden tot bodem den kalen 

zandgrond der vlakte. Hierop lagen onze dekens en matrassen; 

het duurde niet lang of wij zwommen in het water, dat in 

stroomen van den rotswand gutste. Het was stikdonker, ner- 

gens in deze doodsche eenzaamheid was er aan een toevlugts- 

oord te denken en niemand durfde het wagen dit 10,000 

hooge en gevaarlijke terrem in den duisteren nacht te verlaten. 

Zoo zaten wij bij elkander en wachtten den dageraad af, onze 
zitplaatsen al hooger en hooger opbouwende te midden van het 

water, dat ons omringde en van het dak der hut afstroomde. 

Wij zagen niets en ons oor vernam slechts het bange geloei 

des kraters, dat als de branding der zee boven het gekletter 

des regens uitklonk en wiens holle muil op eenige weinige 

schreden afstands ons als het ware dreigde te verslinden. Nu 
en dan weerklonk de geheele omtrek van het gekraak van 
nederstortende rotsmassa’s, die waarschijnlijk door den regen 

ondermijnd en van den kraterrand losgemaakt, naar beneden 
in den afgrond stortten.-Even onrustverwekkend als de indruk- 
ken waren, die op onze zinnen werkten, — even zoo waren 
ook de eekden’; die onze vebealdisskracht te voorschijn 
bragt. Want soms bespeurde men flaauwe aardbevingen, die 
den rotsgrond deden sidderen. Dan vreesden wij elk oogenblik 
dat eene uitbarsting op handen was, dat in de plaats van 
water, lava-stroomen ons zouden entel en onder puin begra- 
ven! want wij wisten maar al te wel, dat de Slamat tot de 
werkzaamste vulkanen van dit eiland Beboet: 



Slamat ò. 
nn. 

bd: 
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Zoo bragten wij den langen, duisteren, bangen nacht door en 
zagen met brandend verlangen naar het dralende ochtendrood. 

De dag brak aan, de regen hield op, de waterplassen zijpel- 
den aldra door het mulle zand, de eerste stralen der zon 
verwden den voor ons liggende kratermuur met gloeijend 
roode tinten: — Het daglicht bragt hoop en uitkomst en levens- 
lust — kommer en angst waren vergeten. 

Terwijl eenige van onze Javanen eene verkwikkende koffij 
toebereidden en andere de noodige toebereidselen tot onze 
afreize maakten, gingen wij nog eens naar den kraterrand en 
wierpen eenen laatsten blik in den afgrond, wiens stoomen, 
bruisen en bulderen ons den geheelen nacht zoo beangstigd 
had; — wij ontbeten, zeiden den berg vaarwel en kwamen 
vierdehalf uur later, den 25" Junij, ten 11 ure weder te 
Priatin aan. — (In de bovenste zonen der berghelling vonden 
wij nog na zons-opgang op vele rotsen rijp en dunne korsten 
van ijs.) 

D. Gedaanteverwisselingen. 

Daar er geene beschrijvingen bekend zijn van de gesteldheid 

der kruin voor of tusschen gemelde uitbarstingen, en het niet 

‚ eens met zekerheid uitgemaakt is, of gedurende het tijdver- 

doop van 1772 tot 1825 uitbarstingen hebben plaats gegrepen, 

zoo is het onmogelijk te beslissen of de thans woeste, 2500 

_ breede, bovenste zone der kruin eerst door de laatste uitbarsting 

van alle vegetatie is beroofd, dan of zij reeds vroeger (sedert 

1772 ongeveer) in dezen toestand verkeerd heeft. Zij kan 

overigens ook door kleine uitbarstingen, wanneer deze gloeijend 

heet zand en steengruis uitwierpen en alle plantenkiemen 

doodden, in dezen toestand hebben voortgeduurd. 

Sedert de hoofdplaats Tegal op de N. kust door Europeanen 

bewoond wordt, heeft, naar luid der berigten, het uitstoomen 

van dikke witte rookwolken uit dezen krater nooit opgehouden. 
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INQUIRENDA. 

De opgave der navolgende oorden in den omtrek van den 

Slamat heb ik te danken aan den Heer van der Poel (in 1847 
Assistent-Resident van Keboemen, in Begalen). Ik maak er den 
lezer op opmerkzaam, daar zij allezins een onderzoek waardig 

schijnen. 

1°. Een meer rawa Poetjang, bij het dorp Kaligindeng, dist. 
Bandar, resid. Pekalongan, 15 palen van Bandjarnagara. 

2. Zilverwitte glinsterende rotsen (glimmerlei?) bij het dorp 
Bodas, in het district van denzelfden naam. Om daarheen te 
komen gaat men van Kaligindeng naar Panigeran (8 palen) 
en van daar tot Bodas (12 palen). 

Beide oorden (1 en 2) liggen op de N. zijde der keten, die 
O. waarts van den Slamat naar den Dieng loopt en kunnen 
zeer gemakkelijk bezocht worden langs den weg, die van Band- 
jarnagara naar Pekalongan loopt. 

50, Een meer bij het dorp Tjiliboer, op de W. zijde van den 
Slamat; dist. Boemie, afd. Brebes, resid. Tegal. Als men den 
weg volgt, die, van Poerbolingo langs den Z. voet van den 
Slamat, over Poerbokarta loopt, zoo kan men per as tot aan 
Petoegeran geraken, hetwelk aan den W. voet des bergs ligt, 
daar waar het laagste punt der W. keten door den weg naar 
Tegal wordt gesneden. Van daar moet men de W. helling des 
kegels bestijgen, dan 8 palen O. waarts reizen tot Kaliheran 
of Boemie ajoe, vervolgens 5 palen verder gaan naar Tjiliboer, 
het hoogste dorp aan deze zijde: dan is men nog 7 palen van 
het meer verwijderd. 

40. Eene warme bron aan de kali Goeng, bij het dorp Rem- 
boel, in het dist. van denzelfden naam. 

Deze bron ligt 6 palen van Remboel, dit 6 palen van Boernie 
djawa, hetwelk 56 palen van de hoofdplaats van het district 
Boemie ajoe ligt | 
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25. ROKO DJAMPANGAN. 4£ 

Wij rangschikken dezen berg onder de vulkanen, alleen naar 
aanleiding der opgave van D". Th. Horsfield. +) Hij vermeldt, 
dat de heer Cornelius, die denzelven in 1790 beklom, aan des- 
zelfs noordzijde eene aanzienlijke hoeveelheid onzuivere zwavel 

vond. Waarschijnlijk bevindt zich aldaar nog eene solfatara en 

moet de berg als het overblijfsel van eenen voormaligen groo- 
teren vulkaan worden beschouwd, welke, ten gevolge van eene 

dier geweldige omkeeringen in de natuur, waarvan Java zoo vele 

blijken oplevert, is verbrokkeld geworden. Zou de oneffene, 

labirintische gedaante van het hoogland van Karang kobar, dat 

zich aan de zuidzijde des bergs uitstrekt en met honderden van 

heuvel-toppen als bezaaid is, niet aan dezen vulkaan haren oor- 

sprong te danken hebben? 

24. HET GEBERGTE DIENG. &% 

À. Topographisch overzigt. 

hon wee Het midden van het gebergte bijden t lArdjoeno Le, ct Ed & 

H. van het plateau Diteng. . . . 6296’. 

H. van den hoogsten rug Prahoe 7873’. 

Vroeger, toen wij den Slamat beschreven, hebben wij reeds 

met een woord van de bergketen gesproken, welke zich van 

dezen vulkaan tot aan Di-eng uitstrekt, gelijk mede van den 

bergtop Roko Djampangan, die, bijna geheel op zich zelf staande 

en op nagenoeg gelijken afstand van den Slamat en Di-eng, zich 

boven de nok der keten verheft. Van dezen top af draagt de 

keten de sporen van een zuiver vulkanischen oorsprong. Deze 

keten houdt op een smalle rug te zijn, waar zij een punt ten 

N. W. van den berg Sindoro bereikt heeft. Hier breidt zij zich 

Z. westwaarts, naar den kant van den Sindoro, uit en vormt 

1) On the mineralogy of Java. (Verh. Batav. Genootsch. deel VEL, bles 171.) 
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een hoog-gebergte, met talrijke vlakten, kraters en meren, 

een der merkwaardigsten van dit eiland en onder den algemeenen 

naam van goenoeng Di-eng bekend. Hij zal het onderwerp onzer 

tegenwoordige beschouwing zijn. 

Bij de uitbreiding wordt de lengte-as der oorspronkelijke 

keten niet naar het noorden overschreden, maar de bergmassa 

verwijdt zich slechts Z. westwaarts en eindigt ten O. im den 

korten, doch hoogsten kam van het geheele gebergte, den goe- 

nong Prahoe, die in eene bijna dwarsche rigting tot de Tegal- 

Di-engsche keten staat, namelijk van het N. N. W. naar het 

Z. Z. O. loopt, terwijl deze lange keten zelve bijna juist van 

het W. naar het O. gerigt was. t) Met de nok des Prahoe houdt 

het gebergte oostwaarts op en vormt dan eene zachte helling, 

welke; gelijk bij andere kegelbergen, in divergerende lengte- 

verdeeld is; deze dalen slingerende af en treden eindelijk, 

in minder hooge bergrugg en aaan den Oengarang te gemoet. 

Ten Z. O. echter is het g t h 

door het toscheigebergte 5. g. Telerrep, verbonden. Deze bij den 

Slamat beginnende keten vertoont zich aan haar oosteinde bijna in 

eene cirkelvormige lijn naar het zuiden omgebogen, aangezien 

de onderscheidene toppen en ruggen van den Di-eng, hoezeer 

door dalen en kloven gescheiden, toch eene kringvormige 

ligging rondom het middenpunt van het gebergte hebben. 

Midden door het Di-eng gebergte loopt een weg, die, van de 

noordkust bij Pekalongan af, eerst de Tegal-Di-eng’sche keten 

zuidwaarts overtrekt en alsdan, naar het O. gekeerd, bij het 
dorp Batoer zich met den weg van Banjoemas vereenigt. Het 

genoemde dorp ligt 5000’ hoog aan den Z. voet van het laatste 

einde der Tegal’sche keten, maar aan den W. voet van den 

_ eigenlijken Di-eng. Van hier gaat de weg O. waarts en dan, midden 

door het plateau, Z. waarts tot Wonosobo. 

A wrd de bijzonderheden van den onuitputtelijken Di-eng 

oogenschouw te nemen, moeten wij eerst eenen blik werpen 
5 op: een landschap, hetwelk zich als het westelijke voorgebergte 

oogen kegelberg Sindoro; 

!) Zij wijkt ook inderdaad slechts hoogstens 5° van het O. naar het N. af. 
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van Dieng voordoet en welligt even zoo merkwaardig, evenwel, 
uit een geognostisch oogpunt, veel minder onderzocht is, ik 
bedoel het hoogland van Karang kobar. 

Heeft men het hoogste punt van den weg, die van Peka- 
longan naar Batoer over de Tegal-Di-eng’sche keten loopt, on- 
geveer 6500’ hoog, bereikt, dan geniet het oog een hoogst 
leerrijk gezigt op dit land, hetwelk zich als eene zuidelijke 
uitbreiding der keten voordoet. Want, terwijl de bergkam 
noordwaarts gelijkmatig en snel in de vlakte van Pekalongan 
overgaat, daalt hij. ten zuiden niet meer dan ongeveer 1000 
of 1500’, doch steil, om zich dan in een wijd uitgestrekt hoog- 
land te verbreeden, hetwelk een zonderling en vreemd aanzien 
heeft door de honderden van kleine toppen en punten, die daar 
als opeengestapeld zijn, en door de kloven, die, labirintisch kron- 
kelende, het in alle rigtingen doorsnijden. In grasgraauwe kaal- 
heid, zonder boom of struik, doet het zich aan het oog van den 
verbaasden reiziger voor. Slechts op enkele plekken wordt het 
dorre graauw van deszelfs oppervlakte met de bruinkleurige 
hutten van een dorpje afgewisseld, welke zich, door de zonne- 
stralen verlicht, op een verren afstand blinkende, aan het oog 
voordoen. Naar het Z. daalt het langzaam van 5600 tot op 
ongeveer 5000 voet, maar verheft zich vervolgens nogmaals in 
talrijke, steile en schilderachtige spitsen, die als het ware zijnen 
zuidelijken grensmuur uitmaken, alvorens het zich steil in het 
Z. waarts gelegene diepland (bij Bandjar nagara) afstort. De 
merkwaardigste dezer bergspitsen is de goenong Labet. Eer men, 
namelijk, van Karang kobar naar Banjoemas afdalende, het lage 
land aan de rivier Seraijoe bereikt, moet men eene rotspoort 
door trekken, die te regt de poort van het gebergte heeten mag, 
van waar het oog ver over de oppervlakte en den voet der 
bergen, die van hier af steil en onophoudelijk dalen, heenweidt. 
De O. hoek van deze poort is de berg Labet, een ontzettende 
rotsklomp, die zich, van ter zijde gezien, smal in den vorm 
van een pilaar verheft. De trachiet-massa’s, uit welke hij bestaat, 
liggen even als de schilfers eener ui, in concentrieke, 6 tot 10 
dikke lagen op en om elkander. Naar het O. heen verlengt hij 
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zich in eenen langgerekten rotskam, welks zuidfront een’ ontoe- 
gankelijken loodregten muur vormt. 

Ten westen van Batoer, niet verre verwijderd vanden voet van 
den Roko Djampangan, ligt in het gebergte, 4150 voet boven de - 
oppervlakte der zee, de theetuin Pegoon dangan; 1000 voet verder 
zuidwaarts heen treft men het dorp Karang kobar aan, dat, 
met rijstvelden omringd, in een liefelijk dal gelegen is en welks 
hutten op eene schilderachtige wijze aan den voet van den berg 
Telaga lelleh verstrooid liggen. Moet deze berg (met een meer 
op deszelfs top?), welke zich op een tamelijken afstand van 
andere bergen verheft, misschien niet beschouwd worden als 
een uitgebrande vulkaan of eruptie-kegel? Het zuidelijke ge- 
deelte van het hoogland is, over het algemeen, op eene in het 
oogloopende wijze verbrokkeld en met kloven doorsneden. Steile 
wanden en bergspitsen van geringe hoogte verheffen zich allerwege> 
zoowel tot aan den voet van den goenong Labet, als tot dien 
van het gebergte Di-eng, zij wisselen elkander in eene wilde wan- 
orde af, terwijl diepe dalen zich tusschen dezelve heenslingeren. 

Slaan wij thans eerst een? blik (terwijl wij van Batoer naar 
Dieng opklimmen) op die bergspitsen en bergruggen, welke 
het plateau Di-eng , benevens nog eenige bergmassa’s, die gewoon- 
lijk onder den algemeenen naam Di-eng mede begrepen worden, 
omvatten en welke, gelijk derzelver ligging en gesteldheid aandui- 
den, vroeger een zamenhangend kringvormig gebergte (een kra- 
termuur) schijnen uitgemaakt te hebben. — Bij het lezen hiervan 
werpe men een blik op de kaart: Di-eng Figuur J en 2. 
(Fig 2 stelt het gebergte voor, gelijk het zich vertoont van 
den top van den Sindoro.) 

1. De buitenste bergen van Di-eng, door eene diametrale 
tusschenruimte van ongeveer 4 minuten van elkander gescheiden, 
zijn: fe het oostelijke gedeelte der bergketen, welke van den 
goenong Slamat zich hierheen: rigt, en waarvan de verschil- lende streken bekend zijn onder de namen: g. Ptarangan 1) 

1) Het N. westelijk gedeelte van den goenong Ptarangan wordt insgelijks goenong Boedak geheeten, of neemt den naam aan van een dorp en een meer, welk laatste vroeger alhier werd gevonden, namelijk, goenong Telaga aboeng. 
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(boven Batoer), vervolgens onder dien van Pakaraman en 
ten laatste onder dien van een gering dorp, hetwelk aan 
den binnen-voet der keten ligt en Gadja moenkoer heet; 
2° ten westen van Di-eng: de g.dVogosarie, welks breede, ronde 
top, in de rigting van het zuiden, tegenover den g. Pakaraman 
ligt; het gras, dat dezen berg bedekt, is het eenige spoor van plan- 
tengroei, hetwelk op denzelven wordt aangetroffen , terwijl daar- 
entegen de bovenste streken der vorige, even als die van alle 
hierna te noemen bergen in de digte en mosrijke schaduwen 
van eiken, Engelhardtien, Podocarpen, Melastomen en ahorn- 
boomen (Acer javanicum mihi) zijn gehuld. 5° Ten zuid- 
westen: de goenong Wisma, welke zich, door den zoogenaam- 
den Paggar tipis, met de navolgende bergen verbindt. 4° ten 
zuiden (Z. Z. 0): de g. Srodjo, welke de uiterste omzooming 
van den Pakkoeodjo uitmaakt en slechts door het meer (telaga) 
Tjebong daarvan gescheiden is; 5° ten oosten en N. O.: de g. Pra- 
hoe, welke een eenigzins gebogen bergrug vormt, welks holle zijde 
binnenwaarts gekeerd is en op eene lengte van 21/, minuten 
met een rand (nok,) van naauwelijks twee voet breedte, voor- 
loopt. De andere, naar Di-eng gekeerde binnenste wand verheft 
zich 1900 voet uit het dal Badak banteng, dat zich tusschen 
dezen berg en het eigenlijke plateau Di-eng bevindt, en is te 
steil dan dat men den zelven zou kunnen bestijgen. Slechts 
aan de buitenzijde, of langs de ribben, welke van zijne beide 
eindhoeken afloopen, kan men denzelven beklimmen. Op het 

N. N. westelijke uiteinde, dat, even als de gansche bergrug, 
met woud bedekt is, vond ik de overblijfselen van twee tem- 

pels, welke geheel en al in puinhoopen waren verkeerd; hoewel 
de gehouwen teerlingvormige steenen, waaruit zij vroeger 
waren zaâmgesteld, nog derzelver oorspronkelijken vorm en 
versieringen, door de hand des beeldhouwers aangebragt, be- 
zaten, zoo waren dezelve zoodanig verweerd, dat zij met een 
mes gesneden konden worden. Deze beide zijn de hoogst ge- 

legen Siwa-tempels op Java. (17875.) 
De gesteldheid van den bodem, welke tusschen deze 5 over- 

blijfselen van een uitersten wand of kringvormig Di-eng-gebergte 
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ligt ingesloten, laat zich, met de volgende hoofdtrekken schetsen. — 

IL. Dalbodems. — IL. Grasvlakten, derhalve plateaux. — IV. Uit- 

gebluschte kraterkolken. — V. Meren. — VL. Nog werkzame 

kraters en solfatara’s, — VIT. Bekken van heete bronnen. — VIII. 

Sukgrotten; tot deze vormen der onbewerktuigde natuur kunnen 

insgelijks worden gebragt (ten einde de door menschenhanden 

daargestelde gedenkteekenen niet uit het oog te verliezen) : — 

IX. puinhoopen van tempels en — X, bestaande dorpen. Wat 

aangaat den tooi, welke de plantengroei aan het gebergte bijzet, 

hierover kan in deze bijdragen, welke slechts de geologie en 

meer bijzonder de vulkanische gesteldheid van het gebergte 

ten onderwerp hebben, niet worden gehandeld. — Zulks is 

evenzeer het geval met de topographische bijzonderheden, die 

slechts kort en als in het voorbijgaan kunnen aangestipt worden; 

telkens wanneer wij daarvan melding maken, verwijzen wij den 

lezer op de hierbij gevoegde kaart. (Dieng, Figuur 1.) 

IL. Dalbodems. Onder deze klasse verdient het uitgestrekte 
dal, dat ten noorden wordt ingesloten door de bergketenen 
Pakaraman en Gadja moenkoer, ten zuiden door den Nogosarie , 
den Panggonan en den bergrug, welke beide evengenoemden 
verbindt, ten oosten door den Panggonan, Paggar kentang en 
den verbindingsrug tusschen beide, — uithoofde van zekere 
verzakkingen, welke aldaar worden aangetroffen, — het eerst 
onze opmerkzaamheid. De weg van Batoer voert door dit dal naar 
het hooger gelegen Di-eng. Zoowel het bovengedeelte van dezen 
dalgrond, welke zich tusschen den Paggar keutang en Panggonan 
bevindt, als het beneden einde, tusschen den Pakaraman en Nogo- 
sarie, is eene naauwe bergkloof , waardoor de kali Dolok zich 

naar beneden stort; maar in het midden van het dal, 
tusschen de genoemde plated treft men effene, zich tamelijk 
ver uitstrekkende vlakten aan, die, naar het Z. langzamerhand 
rijzende, in den vlakken his welke den Näjocarie en Pang- 
gonan verbindt, overgaan, wiens welige grasvelden aan de 
geiten van het daepie Karang tenga (aan den O. N. oostelijken 
voet van den Nogosarie gelegen) tot weide strekken. Dit dal 
is merk waardig uithoofde van verscheidene ketelvormige inzak- 
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kingen van den grond, welke, beneden Karäng tenga, gedu- 
rende de aardbeving van 1786 zijn ontstaan en een vreemd- 

soortigen, boogsgewijs uitgesneden (bogtigen) rand bezitten. 

Eene aardtong, welke tusschen deze bogten voorwaarts springt, 

is door diepe kloven van de vlakte gescheiden en vormt een schier- 
eiland in deze aardverzakkingen; de bodems der kommen zijn groo- 
tendeels bedekt met kleine poelen of meren, telaga Wibi geheeten 

en met Nasturtium, dat hier allerweligst tiert, begroeid. De 
poelen en meren ontlasten hun water in de k. Dolok. (Eene 
ketelvormige verdieping of kom, veel grooter dan deze, die den 

zamenhang van den dalgrond afbreekt, de telaga Leri, zullen 

wij later onder n°. VII leeren kennen). 

Een tweede van dezen aard is de zich langzaam uitbrei 

dende dalgrond, in welken het dorpje Sekoenang, tusschen den 

Panggonan en den Wisma, gelegen is en waarin verder N. 0. 

waarts, im de rigting naar Di-eng, de kawa Tjondro di moeka 

ligt; in de nabijheid van deze worden uitgestrekte grasvelden 

tusschen het woud aangetroffen, terwijl de grond rondom het 

dorp bebouwd is, niettegenstaande honderde van heuvels, klein 

en onregelmatig gevormd, vooral ten Z. van het dorp, zich 

boven de oppervlakte van het dal verheffen. Deze heuvelen 

bestaan geheel en al uit verbrokkelde steenmassa’s , doch zijn 

thans, door den invloed der lucht grootendeels verweerd, met 

aarde bedekt, en op de weelderigste wijze met struikgewas en 

woudboomen begroeid. Schilderachtig mag het naauwe pad, 

dat zich tusschen dezelve heenwendt, worden genoemd. Aan 

de westzijde verlengt zich de dalbodem in eene smalle rib, aan 

beide zijden door eene bergkloof, wier wanden loodregt in de 

diepte afdalen, begrensd, welke op sommige plaatsen breed genoeg 

is, om, zonder gevaar voor duizeligheid, zijn’ weg over dezelve _ 

te vervolgen. Ter regterzijde, aan den voet van den Panggonan 

hoort men het wilde bruisen der kali Toelis, door haar diep 
en schilderachtig rotsbed, terwijl men aan de linkerzijde, aan den 

voet van den Wisma, het geklots der kali Sekoenang ver- 

neemt. De steile, schier loodregt oprijzende wanden dezer berg- 

kloven leveren bijna allerwege de sporen van aardstortingen, 
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terwijl het oor des aanschouwers, die zich in dezelve bevindt, 

door den donder der schuimende beken verdoofd wordt. Langs 

een pad, dat zich al slingerende gelijk de vorm der vlakke tanden 

eener zaag voortzet, doorworstelt men de bergkloof, die tot bed 

der kali Toelis strekt en bereikt men de Z. westelijke helling van 

den Panggonan, welke zich door eene bijzonderheid, die onmid- 

dellijk in het oog valt, onderscheidt. In plaats van in afzon- 

derlijke lengteribben afgedeeld te zijn, welke, naarmate zij lager 

dalen, zich verder van elkander verwijderen, gelijk bij de andere 

hellingen dezer bergen wordt waargenomen, is de hellmg van 

dezen berg, overdwars genomen, vlak en effen, terwijl zij terras- 

vormig afdaalt; zij levert derhalve, op verschillende hoogten boven 

elkander, drie uitgestrekte, effene en met gras begroeide platte 

oppervlakten; op het bovenste vlak ligt het dorp Woendoe, 

terwijl op het benedenste terras twee andere dorpen worden 

aangetroffen. Deze terrassen, welke zich verre in een voorwaart- 

sche rigting uitstrekken en de geheele ruimte tusschen Nogosarie 

en Wisma beslaan, schijnen oude, zich in eene vlakke rigting 
uitgebreid hebbende lava-stroomen te zijn; thans zijn zij hoog 
met aarde bedekt, zoodat de kern, waarop deze rust, — de 
lava namelijk, — slechts in de diepste stroombedden te voor- 
schijn treedt. Blijkbaar zijn deze terrassen door lava-stroomen 
gevormd, welke over den rand van den Weurdodo (noorde- 
lijksten ketel van den Panggonan), welks laagste zijde aan dezen 
kant gevonden wordt, zijn heengevloeid. De westelijke en noord- 
westelijke hellingen van den Weurdodo zijn op gelijke wijze 
sigs: gevormd. 1) 

1) Van het bovenste terras, bij het dorpje Woendoe, geniet men een uitzigt, z0O 
eigendommelijk, dat Java waarschijnlijk geen tweede voorbeeld daarvan oplevert. 
Tot aan de rotsmassa g. Labet weidt het oog Z. W. waarts over het woeste, zich met 
rip zode verheffen de hoogland Karang kobat, ontdekt het kap deanejfs kalen, 
der vant Plenngen, bodem de welke dorpen, di Nog v LR ae 2 ad 
tusschen. Karang kobar en de zuidelijke bergketen van Jerù besloten, ja, reikt tot 
over die blaauwende bergen, welke langs de kust voortloopen. Beneden in de diepte 
liggen s: strepen van wolken, over r de vlakte van Banjoemas uitgestrekt. In het verre 
W., hoog boven de wolken, welke de labirintvormige dalen van Karang kobar door- 
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Het dal Badak banteng. Van den N. N. westelijken uithoek 
der hooge bergnok van den Prahoe, daalt, benevens andere 
lengte ribben, ook een rug nederwaarts, welke zich op eene 
zonderlinge wijze naar het zuiden buigt, vervolgens ter hoogte 
van 150 voet boven het plateau van Di-eng in eene horizon- 
tale rigting voortloopt en eindelijk in menigvuldige kronkelingen, 
Z. O. waarts het meer (telaga) Weurno voorbijtrekkende, zich 
met de helling van den Pakkoeodjo vereenigt. Deze bergrug 
scheidt het zuidelijke gedeelte van het plateau van Di-eng en 
den kom der meren Weurno en Pengilong van een dal, 
hetwelk de ruimte inneemt, welke tusschen deze streken en 
de aan gene zijde gelegen zuidelijke helft van den g. Prahoe 
besloten is. Terwijl deze bergrug naar de zijde van Dieng 
slechts eene helling heeft van 150 voet, zoo daalt dezelve aan 
de 0. zijde ongelijk dieper, om in eenen tamelijk vlakken dal- 
grond over te gaan, die, bij het daarin gelegen dorp Badak 
banteng (waarnaar hij genoemd wordt), 250 voet beneden Di-eng 
ligt en zich digt aan den voet van g. Prahoe uitstrekt; deze 
berg, welke in het midden met een wand in steilte aan een 
muur gelijk oprijst, verheft zich hier 41850’ boven het zoo even 
genoemde dorp. Het dal tooit zich met de zachte kleurenpracht 
der weidenvelden, welke met ranonkelen en violen zijn bezaaid 
en strekt zich verder zuidwaarts uit, tot op de plaats waar 
de helling van den Pakkoeodjo en die, welke, in verscheidene 
ribben gedeeld, van den top van den Prahoe afdaalt, elkander 
vaderen; op die plaats verandert het dal in eene enge, ontoe- 

gankelijke bergkloof, waardoor de kali Seraijoe, welke aanvan- 

kelijk stul en met zacht gemurmel door het dal ruischte, zich 

schuimend en spattend met geweld over haar oneffen bed 
wentelt. Dit beneden gedeelte van het dal was tot in 1858 

bijna onveranderd gebleven, doch in 1840 was het door de 

zweven, ziet de goenong Slamat met majesteit om zich heen. In een blaauwachtigen 

schemer gnd onbwaart men hem van het plateau, Een aantal witte strepen dalen, 
van zijnen top benedenwaarts, en eene zuil van rook, statig gelijk een 

pijnboom, welke slechts verdwijnt om zich weder op nieuw te vormen, siert als een 

witte vederbos den kruin van den koning der Javasche be 
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aarde en gebroken boomstammen cener aardstorting (bergval) 
opgevuld, welke in den aanvang des jaars 1858, — langs den 

steilen twe van den g. Prahoe, (van dt gedeel! te des 

bergs, hetwelk zich tusschen de twee eerste knodsvormige ribben, 

van deszelfs zuidelijken uithoek afdalende, bevindt,) — benevens 

de wouden, die daarop groeiden, benedenwaarts zijn gegleden. 

Er schenen geene rotsbrokken mede naar beneden te zijn 

gekomen; de beek Seraijoe , wier loop aanvankelijk door de neder- 

gestorte aarde was gestuit geworden , had zich weldra een nieuw 

bed door dezelve gegraven. 

III. Plateaux. De grasvlakte van Di-eng, het middenpunt van 

het geheele gebergte, vormt een plateau. In de rigting van het 

N. N. W. naar het Z. Z. O. heeft het eene lengte van 5400 

voet; dwars genomen, tusschen den passangrahan en de tem- 

pels, welke aan de tegenovergestelde zijde gelegen zijn, bedraagt 

deszelfs grootste breedte 2000 voet. De grondvlakte is bijna effen, 

doch onregelmatig van vorm. Het plateau is rondom door gebergten 

omgeven en slechts op ééne enkele plaats, in het W., waar de 

weg van Batoer hetzelve bereikt, niet door randgebergten be- 
grensd; daar ter plaatse rijst de bodem onmerkbaar, doch 
daalt daarop onmiddellijk weder zoodra men tot aan de gras- 
vlakte, waar de k. Dolok ontspringt is genaderd, en welke 
ongeveer 100 voet lager dan Di-eng ligt. De noordelijkst gelegen 
streek van het plateau is het droogst, omtrent 5 voet hooger dan 
het midden gedeelte en vormt schoone grasplekken, die met 
de kleurenpracht van ranonkels, Plantango, Thalictrum soorten , 
benevens viooltjes zijn getooid; de middelste en zuidelijke streken 
zijn moerassig (veenachtig), alwaar men verschillende Restiaceën 
en soorten van Cyperus, Scirpus, Xyris, alsmede veel kalmoes aan- 
treft. Aan het N. N, oosteinde der vlakte ligt, in eene kleine 
mjn het dorp Di-eng en niet verre van daar, aan den oostrand 
de passangrahan. Daar is het, dat de kali Toelis, welke aan 
ie goenong Prahoe ontspringt, in de vlakte aankomt; zij 
deelt dezelve in haren verderen loop bijna in twee gelijke dee- 
len en vormt vervolgens , iets bezuiden van het middenpunt van 
het plateau, het kleine meer telaga Palikampang, welks zompige 
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bodemlooze oevers, met een breeden groenen strook van kalmoes- 
planten zijn omzoomd. Vervolgens zet deze beek haren loop 
met een gering verval verder door de vlakte voort, en vereenigt 
zich in het zuidelijke en smalste gedeelte van de vlakte, met 
de uitwateringen van de meren Weurno en Pengilong en vloeit 
eindelijk door de enge tusschenruimte, welke de naauwelijks 20 

voet van elkander verwijderde bergruggen overlaten. Hier vormt 
haar loop een regthoek en rigt zich nu naar het westen, door- 
stroomt het meer (telaga) Troes, en verlaat alzoo, tusschen de 
bergen Panggonan en Wisma heen, het Di-eng-gebergte. Tus- 
schen deze bergen liggen nog meerdere grasvlakten, op gelijke 
hoogte met het platea en daarvan slechts gescheiden door een 
vooruitgeschoven tongvormigen, lagen bergwrong; deze zijn ech- 
ter met het zuidelijkste, smal uitloopende eind van het plateau, 
door nog smallere vlakke strooken, verbonden en veel moe- 
rassiger dan de vorigen; het zijn, ten oosten (van het zuideinde 
gerekend): de vlakte, waarin de meren Weurno en Pengilong 
gelegen zijn en ten westen: de vlakke kom van den telaga Troes. 
(Men vergelijke de kaart.) 

Niet volkomen in het midden van het plateau, maar eenigzins 
westwaarts (naar den voet van den Panggonan heen,) staan 
de 4 kleine tempels tjandie Ardjoeno; aan de westzijde van 
den noordelijksten tempel treft men nog een eenvoudig, vier- 
kant huisje aan, hetwelk blijkbaar niet was bestemd, om daarin 
de em Ba gheden uit te oefenen, maar hoogstwaar- 
schijnlijk slechts diende ten gebruike der pelgrimmen of der 

dienstdoende priesters; de tempels zijn juist in de rigting van 

het n. naar het z. en ter hoogte van 20 à 25 voet gebouwd. 

Zij zijn opgetrokken uit teerlingvormig gehouwen steen, waarvan 

de zijden zorgvuldig glad gewreven zijn en uit eene en dezelfde 

lava-soort bestaan, welke blaauwachtig ligt-graauw van kleur 

en vol porien (luchtbellen) is. Deze teerlingvormige steenen 

zijn zonder tras of kalk op en nevens elkander gevoegd, ven 

sluiten zoo volkomen aan elkander, dat men niet in staat is 

een pennemes tusschen de voegen te steken. De eenige opening, 
welke zich in dezelve bevindt, is eene smalle poort, die in elk 

15 
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derzelven naar het westen is gerigt; de deur van het wachthuisje 

daarentegen is naar het oosten gekeerd. Het binnenste dier 

tempels is zeer eenvoudig en de ruimte wordt naar boven 

gedurig minder, dewijl de teerlingvormige steenen op de wijze 

van eenen omgekeerden trap naar binnen springen, waardoor de 

ruimte piramidevormig wordt. Zoowel in de binnen- als bui 

tenwanden zijn nissen uitgehouwen; de beelden echter, welke zich 

vroeger daarin bevonden, worden, voor het grootste gedeelte, niet 

meer in dezelve aangetroffen. Slechts in den noordelijkst gelegen 

tempel, waarnaar men met trappen opklimt, bevindt zich een al- 

taar. De bodem der drie overige tempels (waarin, naar het schijnt, 

opgravingen zijn bewerkstelligd) is met water bedekt; in een der- 

zelve stond het 5 voet hoog (beneden de vlakte waarop de tem- 
pels gebouwd zijn). De wanden dragen de duidelijkste sporen, dat 

dezelve van buiten veel meer zijn versierd geworden, dan 

aan de, binnenzijde. Talrijke vooruitspringende hoeken en uit- 

stekken, rijk met beeldhouwwerk versierd en in de schoonste 

evenredigheid tot elkander staande, vele nissen, in de wanden 

gehouwen, (in sommige waarvan zich nog Siwa-beelden bevinden) 

een groot aantal figuren in halfverheven beeldwerk, welke het 

overig gedeelte der wanden bedekken , kenschetsen het eigendom- 

melijke van hunnen bouwtrant. 1) De grond, waarop deze 

tempels zijn gebouwd, is thans zeer moerassig en week, en 

met welig groeijende Xyrideën en andere planten begroeid; 

zoowel hier als in eenige zuidelijke gedeelten van het plateau 
kan men denzelven eins betreden, door middel der boom- 

stammen, welke op den zompigen bodem zijn nedergelegd. 

Op: sommige plaatsen is de bodem zelf bruin-geel en oker- 

achtig, terwijl men hier en daar vetachtige vliesjes, die een 

weerschijn bezitten, op het water drijven ziet. 
Het voorkomen van het plateau Di-eng, van eene hoogte 

bezien, b. v. wanneer men zich op de helling van den Pang- 

*) Beter en korter, dan in deze beschrijving, wordt het uiterlijk voorkomen zoo van 

deze tempels als van het plateau in eene afbeelding derzelven voorgesteld, welke bij 
den atlas, tot dit werk behoorende, zal worden gevoegd. 
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gonan bevindt, is in elk opzigt allermerkwaardigst; nog belang- 

rijker wordt deze beschouwing, wanneer men zich de merk- 

waardige geschiedenis van dit gebergte voor den geest brengt. 

Op het wijduitgestrekte, stille plateau, staan ginds eenzaam de 

A kleine tempels Ardjoeno, wier vervallen piramide-vormige 

wanden, met kleine struiken begroeid zijn. Zoo even heeft de 

morgenzon hare eerste stralen over de kruin van den Prahoe, die 

zelf nog in het duister gehuld higt, heengeschoten, de nevelen, 

welke het plateau bedekten, verdreven en het eerwaardige, 

door eeuwen grijs geworden gesteente dier tempelen beschenen. 

Lange donkerkleurige, bijna zwarte schaduwen, mm de reine 

lucht van dit verheven oord scherp langs het licht uitkomend, 

werpen zij over de met gras bedekte vlakte. Aan gindsche 

zijde schemeren de bruinkleurige hutten van Di-eng, waarover 
een blaauwachtige rook statig heenzweeft. 

Ter plaatse waar de zon gindsche grasweiden beschijnt, daar 

golfde eens het gloeijende lava-meer van een kraterbodem. De 

lava bekoelde en de bodem des kraters tooide zich, na dui- 

zenden van jaren, met planten en boomen. Er kwamen men- 
schen derwaarts en er werden tempels uit deze lava gebouwd — 
en lofliederen, den Allerhoogsten gewijd, verhieven zich uit 

dezen vulkaan, den voormaligen zetel der vernietiging ! Duizende 

van handen repten zich nu allerwege, beitel en hamerslag 

weerklonken, en het geraas der arbeiders en het gezang der 

vrome scharen werden door de echo van de bergwanden terug- 

gekaatst. Maar gelijk weleer de lava bekoelde, en de vuurzee 

eindelijk in een grasveld werd herschapen, — zoo ook verdween 

wederom deze maatschappij van menschen; — na een nieuw 

duizendtal jaren werd geene menschelijke stem meer gehoord, 
en slechts het werk hunner handen, uit diezelfde lava gebouwd, ° 
doet zich ginds verweerd en zaämgestort aan onze oogen voor, 

als een raadsel — een droom van steen. 

Onbekend met het lot, dat deze tempels trof, worden zij 

door de tegenwoordige bewoners met bewondering aanschouwd; 

zij bezigen hunne krachten tot de bebouwing van den grond 

en duizendjarige wouden vallen (ten tweeden male op Di-eng) 
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onder de slagen der bijl. Maar de natuurkrachten, der menschen 

hoop nu eens vleijende, dan den spot met haar drijvende, zien 

glimlagchend hun pogen aan; ook zij rusten nimmer van haren 

arbeid, menigwerf gedurende langen tijd ten heil en zegen van 

gene strekkende, — tot dat eenmaal de dag van nieuwe 

omkeeringen aanbreekt….. 

IV. Trechtervormige krater-kolken. (De thans nog be- 

staande eruptie-kegels Paggar kentang, Panggonan en de ver- 

brijzelde Pakkoeodjo.) 

Goenoeng Pakkoeodjo. Ten z. z. w. van het plateau van 

Dieng, in de onmiddellijke nabijheid van den tegenovergestelden 

oever van het meer Pengilong, verheft zich eene bergmassa, 

welker kruin uit woest op elkander gestapelde rotsklompen 

is zaÂmgesteld. Het zijn lava-rotsen, welke zich op sommige 

plaatsen ter hoogte van 100, ja, 150 voet loodregt verheffen 

en hoewel zeer dik en onregelmatig gevormd, echter werke- 

lijke vierkante zuilen uitmaken, door dwarsscheuren van een 

gespleten, als waren zij uit teerlingvormige stukken in een 

gezet. Uit dergelijke rotsbrokken bestaat de hoogste top 

g. Kendil zelf, welken men van de zijde van Di-eng als graauwe 

plekken, door het geboomte des wouds , gewaar wordt. Diepe 

kloven, en breede, gelijk holen gevormde doorgangen vindt men 

op vele plaatsen tusschen de rotsen, die als een bouwval woest 

over elkander zijn geworpen , terwijl zich woudboomen tusschen 

dezelve verheffen en met hunne kruinen schilderachtige scha- 

duwen daarover werpen. Aan de eene zijde verbindt zich de 

g. Kendil, door een lagen bergrug, met den Paggar tipis, gelijk 

je op gelijke wijze met den g. Wisma te zamen hangt, ter- 

wijl de kruin van den Pakkoeodjo, welke een halven cirkel vormt 

en in het z. o. tegenover den Kendil staat, veel meer tot den- 
zelven nadert en vroeger blijkbaar met helt een geheel uit- 
maakte; thans is dezelve daarvan gescheiden door eene nog 
tamelijk hooge tusschenruimte, waarover een_moeijelijk pad 
leidt, dat van het dorp Simpoengang naar Parri kissit voert en 
waarop vele losgerukte rotsbrokken verstrooid liggen. Zuidwaarts, 
aan de overzijde van de telaga Tjebong , wordt de g. Pakkoeodjo 
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door een dergelijken krom gevormden bergkam, den g. Srodjo 

(als het ware door een uitersten ringmuur, gelijk de g. Gedeh 
door den g. Seda ratoe) omgeven en daalt naar deze zijde van het 
meer in eene met woud bedekte helling af. Noordwaarts echter 
staat hij vrij (geopend) en vormt eene bergkloof, welke neder- 
waarts loopt tot aan het dorp Parri kissit. Uithoofde deze kloof, 
door de steilte van hare wanden, van de overige zijden niet kan 
bestegen worden, zoo is de veiligste weg om den berg te be- 
klimmen door, van de zijde van Pari kissit, hare rigting te volgen 
en aanvankelijk door tabaksvelden (welke plant tusschen het 
gevelde geboomte wordt geteeld) en later door het oorspron- 
kelijke woud zijn pad opwaarts te nemen. Dien weg volgende, 
komt men aan eene solfatara, welke zich aan dezen binnenwand 
van den Pakkoeodjo, omtrent ter halver hoogte van denzelven, 
bevindt. Aan het bovenste gedeelte van dezen bergwand bemerkt 
men kale, steile plekken van eene witachtige kleur, welke door 
het groen der wouden blinkende, zelfs tot aan Di-eng zigt- 
baar zijn. Gelijke verschijnselen doen zich hier bij deze solfa- 
tara voor, als die welke in de kawa Tjondro di moeka worden 
aangetroffen, met dit onderscheid slechts, dat dezelve, uithoofde 
van de grootere steilte der helling, minder zompig is. Behalve 
den naam van kawa Pakkoeodjo, draagt zij nog dien van gowah 
(hol) Oepas (Vergif); men verwarre haar niet met de gowah Oepas 
door Horsfield opgegeven, onder welken naam hij den Pakara- 
man, bij Batoer, aanduidt. Deze naam wordt door de Javanen 
aan al die plaatsen gegeven, waar zich gaz-soorten ontwikkelen, 
welke voor de ademhaling ongeschikt zijn; ik werd door hen op 
eene plaats in de kloof van den Pakkoeodjo opmerkzaam gemaakt , 
waar een bijzonder sterke damp uit de fumarolen opsteeg en op 
welke plaats zij menigwerf doode vogels hadden gevonden. De 
gansche noordelijke, n. oostelijke en oostelijke helling van den 
Pakkoeodjo (welke tegenover den zuidelijken hoek van den Prahoe 
ligt) bestaat uit een chaos van groote opelkander gestapelde 
trachietische rotsklompen ; men treft dezelve reeds aan bij de te- 
laga Weurno en vindt dezelve tot in de bovenste streken van het 
dal Djadjar (ten o. z. o. van den Pakkoeodjo); maar het ís 
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vooral in die rigting, in welke zich de bergkloof van den Pak- 

koeodjo naar het n. en n. n. o. opent, dat men dezelve van 

den grootsten omvang en in de wildste wanorde over en door 
elkander liggend aantreft. | 

Die rotsen bestaan uit onregelmatig gevormde, hoekige klom- 

pen, van 5 tot 10 voet hoog, die in de grootste wanorde 

door elkander zijn geworpen, en onder welke enkele grootere 

stukken, van 15 à 20 voet hoogte, zich als zuilen op de hel- 

ling des bergs verheffen. Naar het zuiden heen , worden dezelve 

gedurig zeldzamer aangetroffen en aan de helling van den Di-eng 

komen zij volstrekt niet meer voor. Wanneer men het bestaan 

dezer rotsbrokken in de lagere streken, de nog rookende 

solfatara in het hooger gelegen gedeelte van den berg verge- 

lijkt met de ligging en de gesteldheid der rotsmassa’s, welke den 

Kendil en de kruin van den g. Prahoe vormen, en wanneer men 

het oog vestigt op de tusschen beiden voorkomende bergkloof, 

dan wordt het waarschijnlijk, dat zij als de puinhoopen van 

de anderehelft van den Pakkoeodjo zijn te beschouwen, — na- 

melijk, van eenen wvoormaligen eruptie-kegel, — welke, 

bij gelegenheid eener hevige uitbarsting, is gesprongen. 

Goenong Paggar kentang. N. westwaarts van Di-eng verheft 

zich een berg, die, van welke zijde men denzelven ook moge 

beschouwen, uit eene langgerekte, enkelvoudige bergnok, 
schijat te bestaan, op wiens zuidelijke, en zuidoostelijke hel- 

ling, de wouden voor het grootste gedeelte geveld zijn. Aan den 

westelijken voet des bergs, diep in het dal, ligt de telaga Leri, 
tusschen de dorpen Padjed en Proemboeng. 

Heeft men echter dezen schijnbaren bergrug bestegen, zoo 
ontwaart men met verwondering een diepen, kegelvormigen af- 
grond voor zijne oogen, en bevindt men zich op deszelfs smallen 
rand, welke nergens afgebroken, bijna een volkomen cirkel 
beschrijft. De doorsnede boven aan den rand, welke ongelijk 
van hoogte is, bedraagt gemiddeld 2000 voet; de diepte van 
deze hemispherische (ketelvormige) opening: 500 voet. Slechts 
aan de westelijke zijde geeft de zacht glooijende binnenwand 
de gelegenheid in den kolk af te stijgen; de andere zijden 
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dalen steil neder en vormen, vooral die in het o., een’ wand, 
als een muur regtop loopende, welke onbeklimbaar is. Onder 
op den diepsten bodem staat nog een stukje bosch van andere 
wouden geheel afgescheiden, alwaar, in 1840, hetgeen zeer 
zonderling luidt, zich eene kleine kolonie zwarte apen (loetoeng) 
ophield. Geene sporen van waterophoopingen kunnen in de diepte 
worden waargenomen ; men moet derhalve veronderstellen , dat 
het regenwater, hetwelk in eene aanmerkelijke hoeveelheid 
in deze kolk wordt opgevangen (men neme slechts de groote 
doorsnede, van 2000 voet, in aanmerking), zich langs onder- 
aardsche gangen ontlast en misschien mede strekt ter aanvoering 
van het water naar het bekken van de warme bronnen aan den 
westelijken voet van den Paggar kentang gelegen. (Een dergelijk 
verschijnsel zullen wij insgelijks in den Tekkel Panggonan leeren 
kennen.) Aan de bovenste helling van dezen kegelvormigen vul- 
kaan liggen nog: twee solfatara’s; binnen (in de kom) schijnt alle 
vulkanische werking opgehouden te hebben. 

Goenong Panggonan (Tekkel Panggonan en telaga Weur- 
dodo). Van de lager gelegen streken gezien, komt deze bergmassa 

gelijk de zoo evengenoemde, als eene enkelvoudige bergrug 

voor. De cirkel, welke door den bergrand wordt beschreven en 

de opmerkenswaardige afgronden, welke door denzelven wor- 

den omtogen, onttrekken zich aan de beschouwing, tot op den 

oogenblik, dat men den top heeft beklommen en men van daar 

het oog in de kolk kan slaan. 

De helling van dezen berg strekt tot grens aan het plateau 

in het z. w.; slechts de steilste, namelijk, de zuidoostelijke 

en zuidelijke wanden zijn nog met oorspronkelijk woud bedekt, 

terwijl de overige hellingen met tabak en groenten beplant, of 

ten minste van grooter woudgeboomte ontbloot zijn. 

De nok van dit gebergte beschrijft eene langwerpige ellips, 

en bestaat uit eenen scherpen rand die naar de binnenzijde steil, 
op vele plaatsen loodregt afloopt. Op die wijze wordt een afgrond 

gevormd, welke door een scheidsmuur of smallen kam, die dwars 

door het midden van denzelven heenloopt, mm twee deelen, een 

z. oostelijk en een n. westelijk gedeelte wordt gescheiden. _ 
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De zuidoostelijke kom, eenigzins ruimer dan de andere, is 

vierkant, rondachtig van omvang en bij de bergbewoners be- 

kend onder den naam van Fekkhel Panggonan. De bovenste 

rand rijst aan zijne vier afgeronde hoeken iets hooger en ver- 

heft zich, als het ware, tot even zoo vele toppen; de tamelijk 

steile binnenwanden hebben eene hoogte van 2 à 500 voet en 

zijn overal met boomgewas bedekt; maar de vlakke bodem der 

kom is met het weligste gras getooid, in het midden der don- 

kere schaduwen van het omringend geboomte. Dezelve levert 

een beeld der diepste eenzaamheid op, waarin slechts zeer zeld- 

zaam een der bewoners van Di-eng den blik werpt. In het mid- 

den van den bodem bevindt zich eene langwerpige, in de rigting 

van het z. westen loopende kloof, naar welke van alle kanten 

kleine ruggen heenloopen en dan steil in de kloof afdalen ; deze 

zijn voornamelijk op de eene (z. o.) zijde opmerkenswaardig , 

alwaar zij kamvormige lijsten, (waarschijnlijk verharde lava-_ 

_ ribben) vormen, die evenwijdig naast elkander liggen. Door deze 

kloof loopt, in de rigting naar het z. w., eene beek tot aan 

eene spleet of holte, waarin dezelve zich langs een onderaard- 

schen weg aan het oog onttrekt. 

Later zullen wij zien, dat aan de buitenste helling van diezelfde 

z. westzijde des bergs eene heete bron, door damp naar boven 

gedreven, op eens uit den grond te voorschijn treedt. De 

middellijn, boven aan den rand des afgronds, tusschen de toppen 

1 en 5 (zie de kaart), bedraagt ruim 2500 voet. Het punt a, 
op den n. o. rand, tusschen top 1 en 2, ligt 660 voet boven 

Dieng, of 6954 voet boven de oppervlakte der zee. 

Den n. westelijken afgrond, welke meer rond van vorm is, 

kan men het best beschouwen, wanneer men den tusschen 

beide gelegen scheidsmuur, (den middenkam) van de zijde van 
Dieng beklimt. Van deze plaats wordt men gewaar, dat de 
beide hoeken van dezen kam, dat wil zeggen, de toppen 1 en 
4, aanvankelijk ver naar Netoddens loopen en dalen, alvorens 
dezelve om den tweeden afgrond een kringvormigen rand be- 
schrijven. Deze ligt derhalve veel lager dan het kringvormig 
gebergte, dat den Tekkel P. omsluit; het sterkste verval wordt 
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van den top n°. Ì af waargenomen, die (cirkelvormig omge- 
bogen) hoe langer hoe dieper afdaalt, tot dat dezelve in het 
Z. W., waar nog slechts een wand van 50 voet hoogte boven 
den bodem des afgronds overblijft, van eene kloof wordt door- 
gesneden. Door deze ontlast zich het water der kom in eene 
beek, welke, door eene kunstmatige waterleiding, het dorpje 
Karang tenga toestroomt. De binnenwanden, welke het hoogst 
zijn onder de toppen 1 en 4 van den Panggonan en onder 
den bergkam, die deze beide laatsten verbindt, zijn met gras 
en klein struikgewas begroeid, en slechts in het n. van het 
middenpunt liggen gestreepte rotswanden ontbloot. 

Op den vlakken bodem des ketels ligt het meer (telaga) 
Weurdodo. Tusschen den oever van dit meer en den voet der 
wanden, welke hetzelve omsluiten, blijven vlakke tusschen- 
ruimten over, die in het n. o. en o. n. o. het breedst zijn. 
Zij zijn met kalmoes en andere waterplanten begroeid, die 
aan dezelven tot een eeuwig groen tapijt strekken. Talrijke 
eenden verlevendigen den bruinen waterspiegel van het meer; 
maar de bewoners van dit eenzaam oord zijn niet slechts een- 
den, maar zelfs menschen zijn in deze afzondering doorgedrongen; 
wordt men aan de eene zijde slechts de treurige woestijn van 
den Tekkel Panggonan gewaar, welks geheimzinnige kolk — 
als van ongeluk zwanger — geen dierlijk wezen schijnt te 
herbergen, — zoo lacht aan deze zijde den beschouwer een 
meertje toe, waarover het gevogelte klapwiekt, en kleine 
maisvelden en moestuinen vertoonen zich (langs de hellingen 
opklimmende) aan deszelfs n. oostelijken oever. En in het 
midden dezer velden ziet men een paar vriendelijke hutten, 
wier bewoners, afgesloten van de geheele wereld, hier een 
stil geluk bij den nieuwen aanbouw trachten te genieten. 

De waterspiegel van den Weurdodo ligt 100 voet beneden 
het vlak van Dieng, en derhalve 760 voet onder het punt 
van den Panggonan, waarvan wij de hoogte hebben gemeten. 

V. Menen. (Telaga, bij de bewoners van oostelijk-Java 
Telogo geheeten.) ete 

1°. Telaga Dringo; dit meer ligt in het n. o. van het dorp 
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Batoer en n. w. waarts van het zoogenaamde Doodendal (Paka- 
raman), ongeveer 500 voet hooger dan de kawa Segorowedi, 
welke zich in gelijke rigting tot den Pakaraman bevindt. De 
hoogte boven de zee is 6240 voet. Het gebergte, hetwelk dit 
meer omsluit, heet Doenggangan; hoewel deze streek, even als 
de vroeger genoemde bergen Ptarangan'en Boedak — beide 
meer w. waarts en buiten het eigenlijk gezegde Di-eng gebergte 
gelegen zijn en als het oostelijkste gedeelte van de bergketen 
moeten beschouwd worden, die zich onafgebroken van den 
piek Slamat tot aan den g. Paggar kentang (van het Di-eng 
gebergte) uitstrekt, zoo vertoont dezelve zich toch als onmid- 
dellijk met den g. Di-eng aan een geschakeld en levert zulk 
een aantal vulkanische verschijnselen op — als: het meer 
Dringo, — de solfatara Segorowedi, — het Doodendal, — 
dat de beschrijving daarvan het geredelijkst (gelijk wij thans 
doen), bij die van het Dieng gebergte gevoegd mag worden. 

Het meer ontleent zijnen naam van de kalmoes, dringo, 
waarmede hetzelve, met uitzondering van eene in het midden 
gelegen plek, welke eene doorsnede van omtrent 500 voet 
heeft, geheel en al is bedekt. De doorsnede van de geheele 
kom, die bijna cirkelvormig is, bedraagt ongeveer 2000 voet. 
De oever van het meer stijgt met eene zachte glooijing op- 
waarts, omtrent 200’ hoog; aan de z. zijde vindt men in dezelve 
eene spleet van geringe breedte, waardoor een beekje vliet. Het 
geboomte van een welig groeijend woud bedekt allerwege deze 
helling en omgeeft, als eene borstwering, het liefelijke kalmoes- 
meer, hetwelk de wilde eenden, die hier bij honderden nestelen, 
tot hoofdverblijf hebben gekozen. 

5’. Telaga Leri; bij de beschrijving der warme bronnen zullen 
wij hierop, onder N°. VII, terug komen. 

4. Telaga Weurdodo; dit meer, dat wij vroeger reeds (zie 
N°. £) hebben leeren kennen, en de telaga Mentjer zijn de grootste, 
welke in het gebergte worden aangetroffen. 

5°, Telaga Palikampang; dit meer ligt op het plateau, is 
van geringen omvang en uithoofde van den moerassigen oever 
ontoegankelijk (zie boven onder N°. III. 
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6°. en 7°. Telaga Weurno en Pengilong. Geheel door bergen 

omringd, liggen beide in hetzelfde dal en zijn slechts door eene 

vlakke, moerassige streek grond van elkander gescheiden, waarop 

zich nog een plekje met boomgewas bedekt, als ware het een 

eiland, verheft. Reeds vroeger hebben wij vermeld , dat beide me- 

ren aren sans gene sansije landtong van het plateau Di-eng zijn 

is een zijtak van den bergrug van Di-eng *) 

en strekt tot noordelijke grens iid het meer Weurno. Meer zuid- 

waarts en verder tusschen de bergmassa’s van den g. Kendil 

ligt het donkerbruin gekleurde meer Pengilong. De genoemde 

landtong zet zich ook ten oosten van het meer Weurno voort, 

en vormt, tusschen het diepe dal Badak banteng ten oosten, en 

het kleine meer ten westen, een rug of kam, welke zoo smal 

is, dat er ten naauwernood eene voldoende breedte overblijft voor 

den weg, welke daarover loopt. Bijna rondom het meer heeft 

de oever, van den zoom des waters tot aan den voet der om- 

ringende bergen, eene breedte van 200 voet, welke uit een 

moerassigen, maar welig met kalmoes en andere waterplanten 

bewassen bodem bestaat. Blikt men van den oostelijken berg- 

kam in de diepte, dan ontwaart men, op geringen afstand voor 

zich, het meer, in welks schoone appelgroene kleur zich de 

omringende bosschen helder afspiegelen. Aan het westelijk uit- 

einde, waar het meer in breedte afneemt en met talrijke kleine 

eilanden is bezaaid, neemt de heldere kleur zelfs eenen geelachti- 

gen tint aan, schoon afstekende tegen de donkergroene strook 
van kalmoes, welke den oever als een band omzoomt. Geen 

stormen brengen den effen waterspiegel van dit meer in beweging; 

slechts wilde eenden, die rustig daarheen zwemmen, maken 

lange strepen op het stille watervlak. In den avond vooral levert 

het meer een heerlijk schouwspel op, wanneer de zonnestralen, 

door de opstijgende dampen gebroken, door de wouden, die 

het meer aan de westzijde omringen, heenschemeren; dan blinkt 

het met een heerlijk groen, gelijk de kleur der jonge pisang- 

* „Bergrug van Di-eng” willen wij dien langen en horizontaal voortloopenden 

bergrug noemen, die de onmiddellijke grens van het plateau, aan de oostzijde, uit- 

maakt en op welken, achter den passangrahan, verscheidene kleine tempels staan. 
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bladeren, terwijl de donkerbruine tnt van het meer Pengilong 
onveranderd blijft. 

De tint, welke het meer Weurno, gewoonlijk de veelkleurige 
geheeten, draagt, ontstaat waarschijnlijk door een wit of geel- 
achtig bezinksel op den bodem, hetwelk zijnen oorsprong aan 
eene solfatara verschuldigd is, welke aan den noordelijken oever 
ligt. In de beek, welke uit dit meer stroomt, neemt men inder- 
daad dergelijk bezinksel waar. Aan den noordelijken oever 
is een klein gedeelte van het water, door eene strook kalmoes 
planten, van het overige meer afgescheiden en maakt een lang- 
werpig tweede meertje uit, dat zonderbaar genoeg eenen zeer 
donkeren, ja, zwartachtigen tint heeft. 

8. Telaga Troes; dit meer ligt ten zuiden van den vlakken 
bergrug, waarop de tempel Werkoedoro staat; het is van gerin- 
geren omvang dan het vorige, maar wordt, door nog grooter aantal 
eenden bewoond. Een groot gedeelte van dit meer “is insgelijks 
met kalmoes planten begroeid, waardoor aan het water, schijn- 
baar althans, gedurig minder ruimte wordt overgelaten. Een 
digt woud begrenst, ten w. en ten z. den bodemloozen moeras- 
sigen oever. De kali Toelis stroomt door het meer. 

9°, Telaga Tjebong 1), dit meer vult met zijne wateren den grond 
van het lage en duistere dal, gelegen tusschen den Pakkoeodjo 
en het buitenste zuidelijke kringvormige gebergte, hetwelk een 
halven cirkel om den genoemden berg vormt; de eerste (oostelijk 
gelegen) top van dit kringvormig gebergte heet nog g. Pakkoeodjo, 
de tweede echter wordt g. Srodjo genoemd; de andere lager 
gelegen toppen hebben geene afzonderlijke namen. De westelijke 
oever wordt verder op vlak en breed, en vormt een uitgestrekt 
terras, dat met een steilen wand in eene bergkloof nederdaalt; 
op dit terras wordt, 6457 voet boven de oppervlakte der zee, 
het hoogst gelegen dorp op Java aangetroffen; hetzelve wordt 
Simpoengang geheeten. Van dit punt overziet het oog den spiegel 
van het meer, waarover het hooge woudgebergte, dat hetzelve 

1) Tjebong heet de pop der kikvorsch (de donderpad), — Het gewoon voedsel 
der eenden en andere watervogels - 
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naauw insluit, eene donkere schaduw werpt; de blanke borst- 
vederen der waterhoenen, die over het meer glijden, zijn derhalve 
even zoo vele lichtpunten op deszelfs donkeren spiegel. Het 
z. oostelijk gedeelte, door het gebergte zoodanig ingesloten, dat 
het ter naauwernood door een smallen oever wordt omzoomd, 
verbergt zich geheimzinnig tusschen voorwaarts springende uit- 
hoeken van den goenong Srodjo. 

10°. Telaga Mentjer is grooter in omvang dan een der 
vroeger genoemde meren en meer dan 1000 voet breed. 
Hoewel het gelegen is aan de buiten-helling van het Di-eng- 
gebergte, dat wil zeggen, aan de zuidelijke helling van den 
Srodjo (Pakkoeodjo) (welke naar de zijde van Wonosobo gekeerd 
is), 5500 voet boven de oppervlakte der zee, zoo ‘wordt 
hetzelve hier vermeld, ten einde de opgaaf meerder volledig- 
heid te verschaffen. Het meer is rond en aan alle zijden door steile 
rotswanden omringd, welke in het n., waar zij de grootste 
hoogte bereiken , ruim 200 voet boven het meer uitsteken ; bijna 
rondom rijzen zij onmiddellijk uit het water omhoog en zijn 
slechts in het zuiden van een gescheiden, door eene spleet , 
door welke eene ruim van water voorziene beek uitstroomt. Het 
heldere water van dit meer , waarin eene groote menigte kleine 
visschen wordt gevonden, is in het midden, naar de peilingen 
van den Resident, den heer GC. L. Hartmann, 500 voet diep. Dit 
meer ligt niet in een dal, maar aan de schuinsche helling van 
het gebergte; het schijnt derhalve, dat hetzelve door eene plot- 
selinge instorting, welke den vorm eens trechters verkreeg (door 
het haesen van een rondachtig stuk dezer helling) is ontstaan 

en vroeger geen krater was. De zamenhang der berghelling 
wordt derhalve onverwachts en plotseling afgebroken door de 

kringvormige rotswanden, welke het hoogst zijn in het n., dat 

is, aan die zijde van het meer, waar de geheele helling hooger 

rijst. Deze rotswanden behooren tot eene rib, welke van den top 

van den Srodjo afdaalt en welke hoe lager zij komt zich in meer 

en meer vertakkingen scheidt. Wanneer men den blaauwen, door. 

geen luchttogt bewogen waterspiegel van dit meer, dat diep on- 

der in deze rotskom ligt, uit de hoogte waarneemt, levert het 
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een hefelijk gezigt op. De hoogten, welke zich in het rond aan 

het oog voordoen, zijn kaal, ten hoogste met klaga en allang- 

gras, doch met geen geboomte bedekt. 

VL Noch werkzame kraters en solfatara’s. (Kraters; kawa 

bij de Javanen.) 1. Kawa Segorowedi (of kawa Dringo.) Deze 

solfatara ligt eenige palen ten n. o. van het dorp Batoer, en in eene 
n. westelijke rigting van het dal Pakaraman, 500 voet lager 

dan het meer (telaga) Dringo, dat, verder opwaarts, insgelijks 

naar het n.w. heen in het gebergte ligt. Gelegen aan de hel- 
ling des bergs, ziet men dezelve reeds in de verte, en wordt 

men de witte dampen, welke daaruit opstijgen, gewaar. Zij 
bestaat uit een bekken van 15 voet doorsnede, met troebel water 
gevuld, dat, door de daarin opstijgende dampen, voortdurend 
in eene hevige beweging gehouden, in het midden 4 à 5 hoog 
opbruist,: en van daar golvend naar den oever wordt voort- 
gestuwd, waar het als eene branding tegenklotst. Dit gaat met 
een sterk bruisen gepaard. De temperatuur van het troebele, 
geelachtig graauwe water, dat, zoo het schijnt, met veel aluin- 
aarde is vermengd, bedroeg in Augustus 1858: 185° Fahr. 
Het water geeft een zwavelachtig, geel-wit bezinksel. Een veer- 
tig voet hooge wand vormt.om dezen kleinen ketel een halven 
kring, welke zich, aan’ de benedenwaarts gelegen zijde, als een 
gewone kloof voortzet, waarin het over den rand heen stroomend 
water wegvliet. De bodem in het rond bestaat uit losse, bruin- 
achtig gekleurde boschaarde, zonder ergens eene spoor van 
lava of andere steensoorten te vertoonen; deze aarde is aan den 
binnenwand van het bekken glad en geelachtig wit geworden. 
Een weinig lager, in de dalkloof, bevinden zich verscheidene 
holen en gaten. Het water, dat zich in deze holen en gaten op- 
hoopt, wordt, door de opstijgende dampen, met zooveel geweld 
tegen de wanden en het gewelf der holen geworpen, dat de 
gansche omtrek daardoor schudt. Het voortdurend dof gedon- 
der, hetwelk door de werking van al deze fumarolen ontstaat, 
het onophoudelijk sissen en bruisen maakt een treffend con- 
trast met het geheele omliggende landschap, met de stilte der 
natuur daaromheen, met het welig groen der wouden en de 

m 
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zoden van varenkruid, waarmede de wanden der kloof zijn 

bedekt. 

2. Telaga Leri. Deze solfatara zal bij de warme bronnen 
onder N°. VIT worden beschreven. 

5. Kawa Sepandoe 1. ligt aan de oostelijke helling van 
eene bergkom, die van den g. Paggar kentang naar het noorden 
voortloopt. Toen ik dezelve in 1840 bezocht, vond ik een bodem, 
uit eene weeke breiachtige klei bestaande, meestal rood gelijk 
de bolusaarde, doch op vele plaatsen witachtig gekleurd; dezelve 
was welig met Mertensien, Lycopodien en Melastomen bedekt 
en van alle zijden door woudgeboomte ingesloten, waarin veel 
slingerend Nepenthes gymnamphora zich vertoonde. Naar hetgeen 
ik van debewoners van het dorp Klaga, van waar ik naar den 
krater opsteeg, vernam, had dezelve nog voor drie jaren (der- 
halve in 1857) sterken rook uitgeworpen. 

Á. Kawa Sepandoe 2. Deze krater ligt aan de westelijke 
helling van denzelfden bergkam, die van den g. Panggonan uit- 
gaat, derhalve regt tegen over den zoo even genoemden en 
in eene n: oostelijke rigting van het middelpunt van den Pang- 
gonan gerekend. Er schijnen nog zeer sterke fumarolen aan- 

_ wezig te zijn; uithoofde van de groote steilte der wanden (die 
echter met geboomte bedekt zijn) was het mij niet mogelijk 
den krater te bereiken, hetzij door van de hoogte des Panggonan 
af te dalen, hetzij dein den berg van deszelfs noordelijken voet 
af, ter plaatse waar de weg van Gadja moenkoer naar Kemp- 
long voert, te beklimmen. Ginds hoorde ik het bruisen des 
kraters, hier zag ik deszelfs witachtige rookzuilen, door het 
geboomte, opstijgen. Deze beide kraters, benevens de telaga 
Leri behooren tot den eruptie-kegel Paggar kentang, welks wer- 
king, im de eentraalkolk of hoofdkrater opgehouden hebbende 
te bestaan, zich tot de genoemde plaatsen der buitenste helling 
bepaalt. 

ò. Kawa Pakkoeodjo. Deze hebben wij reeds in NVL 
beschrev en. | 

6. Solfatara aan den khen oever van het meer (telaga) 
Weurno. Dezelve beslaat eene kleine uitgestrektheid, welks 



geelachtig witte kleur tusschen kaal en verdord geboomte te 

voorschijn treedt. Zij ligt tusschen het smalle, vroeger ge- 

noemden nevenmeer en den voet van den noordelijken bergrug 

en komt volkomen overeen met de thans volgende 
7. Solfatara, gelegen aan den z. oostelijken oever van het 

meer (telaga) Troes. Deze ligt in het zuiden, aan den buiten- 

waarts gekeerden voet van den bergrug, waarop de tjandie 
Werkoedoro staat en is met water bedekt. In dit ondiepe 
meer, op welks bodem een geelachtig wit bezinksel wordt 
waargenomen, ziet men menigvuldige plaatsen, waar het water 
voortdurend opborrelt en verhit is; hoewel het oog aldaar 
geen opstijgende dampen kan waarnemen, zoo verspreidt zich 
toch een reuk van zwavel-waterstofgas in het rond. Al het 
geboomte des wouds, dat in de nabijheid van dit oord staat 
(aan den voet des Werkoedoro), is verdord, en alle plantengroei 
is vergaan. De bodem bestaat uit een weeken zwavelkleurigen 
modder, waar geen vaste grond in te peilen is. Een dergelijk 
bezinksel heeft zich insgelijks gehecht aan de boomtakken, 
welke in het water liggen. Deze twee solfatara’s N°. 6 en 7 
zijn de eenige sporen van vulkanische werking, die nog midden 
in den bodem van den ouden krater van Di-eng overig zijn. 
De bosschen, die men, hoewel thans verdord, in derzelver 
nabijheid vindt, schijnen tot bewijs te strekken, dat er vroeger 
een tijd is geweest, gedurende welken de warmte of de uit- 
dampingen dier solfatara’s geen hinder aan het ontstaan en 
groeijen van het geboomte toebragten. 
8 en 9. Kawa Tjondro di moeka en kawa Kidang |. 

In eene z. westelijke rigting ligt, achter het meer (telaga) 
Troes, tusschen den g. Panggonan en Paggar tipis, een uitge- 
strekte, vlakke dalgrond, welke van rondom door schaduwrijke 
bosschen is omringd. De kali Toelis, welke het doorstroomt, 
deelt het dal in bijna twee gelijke deelen; deze beek, die 
op het plateau zoo rustig daar heen vloeide, bruist hier reeds 
schuimend over de rotsbrokken, die in haar bed, eene 10 
à 15 voet diepe gleuf, verstrooid liggen. De zuidelijke helft 
vormt eene grasvlakte, waarop hier en daar groepen van 
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Thibaudia-boompjes staan; in de noordelijke helft treft men 

honderde van kleine gaten en scheuren aan, waaruit al 

sissend en bruisend zwaveldampen opstijgen. Het is de sol- 

fatara Tjondro di moeka, waarover een pad leidt, hetwelk van 

het dorp Sekoenang naar Di-eng (midden door de kawa) voert. 

De grond is overal geelachtig wit van kleur, doch hier en daar 

bedekt met zoden van Pteris en Mertensia-soorten of met kleine 

groepen van Thibaudia-boompjes en Melastomen. Slechts ver- 

gane steenen, die bleek van kleur en brokkelig zijn, bedekken 

op vele plaatsen den doorwoelden, gevaarlijk te betreden grond. 
Aang de randen en zijden der holen, waaruit de dampen op- 

stijgen, heeft zich eene groote hoeveelheid gekristalliseerde 
zwavel gezet. In de lager liggende gedeelten worden verschei- 

dene waterplassen aangetroffen, welke voortdurend borrelen, 

ten gevolge der daarin opstijgende gaz-soorten, terwijl over den 

weeken, breiachtigen oever steeds kokend heete stralen van 

troebel water vloeijen. 

In 1858 bedroeg de temperatuur in eenige derzelven 152, in 

anderen 197° Rolak: De geheele aigbnk van don kaken: meike 
slechts 04 SE Ee dk Eh a 1 

Een honderdtal schreden hooger, doch. reeds aan de helling 
van den Panggonan, ligt de zoogenaamde kawa Kidang n°. 1, 

welke slechts door eene kleine strook lands, met geboomte be- 
dekt, en het beekje, waardoor de vorige solfatara haar water 

naar de kali Toelis doet toevloeijen, van de zoo evengenoemde 

is gescheiden. Uithoofde dezelve hooger gelegen is, worden 

hier geen waterplassen gevonden, maar bestaat zij slechts uit 

drooge dampgaten, aan welker randen veel gesublimeerde zwa- 

vel aangeslagen is. 

10. Kawa Kidang n°. 2 ligt aan de zuidwestelijke steile, 
doch met bosschen bedekte hell van den Panggonan. Rook- 

zuilen, welke uit dezelve opstijgen, verheffen zich tusschen 

wouden van eikenboomen, Podocarpus imbricata t) en Ástronia 

t) Door de Javanen Tjomoro geheeten en ten onregte door Horsfield (ta. pe) 

voor eene Casuarina gehouden. De werkelijke Casuarina (montana mihi), welke van 

den berg Lawoe af wordt aangetroffen, heeten de J avanen insgelijks Tjomoro. _ 

16 
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spectabilis, en doen zich reeds voor aan het oog van hen, die 

den weg van Batoer naar Sekoenang gaan. Deze solfatara be- 

staat uit twee kale plekken, welke slechts door een met 

boomgewas bedekt stuk grond van elkander gescheiden zijn. 

De eerste levert geene merkwaardige verschijnselen op; op de 

tweede, veel ruimere plek ontspringt, uit eene ronde kom, eene 

beek, welke ruim van water voorzien is; het water, dat de kom 

‘vult, wordt door opstijgende dampen voortdurend in eene 

kokende, golvende beweging gehouden en vloeit vervolgens al 

stoomende door de solfatara naar de kali Toelis. Uithoofde 

harer tegengestelde ligging is het waarschijnlijk, dat deze beek 

dezelfde is, welke, gelijk wij vroeger zagen, hooger bergopwaarts 

langs een onderaardschen weg, in de kloof des voormaligen 

kraters Tekkel Panggonan, zich aan het oog onttrekt. Het 

water in de kom der beek had eenen warmtegraad van 188° 
Fahr. (1840). Een witachtig geel, zwavelachtig bezinksel ken- 

merkt den loop der beek. Behalve het sissen en bruisen der 
zwaveldampen, die uit talrijke gaten alom opstijgen, verneemt het 
oor nog het onophoudelijke, doffe geborrel van het kokend 
heete water! De aarde is rondom opgelost; vele lava-blokken, 

ten deele reeds vergaan, zijn over den ganschen bodem 
der solfatara verspreid; eenige derzelven zijn zwart, andere bruin, 
weder andere hebben de kleur van bolusaarde of bergrood, 
eene menigte der schoonste zwavelkristallen zijn rondom aan 
de randen der dampende gaten aangeslagen; de bladeren der 
boomen en struiken, welke in de nabijheid dezer plaats staan, 
zijn overtrokken met een witachtig beslag, uit deze dampen 
gesublimeerd; de zich boven de kawa bevindende bergrand is 
zoo buitengewoon steil, dat men vreest denzelven te zien instorten. 
Op een geringen ijn omgordt het schoone woud deze plek. 

Zoo zien wij ook weder hier, aan den g. Panggonan (gelijk 
vroeger bij den Paggar kentang) nog eene hevige werking 
van het vulkanische vuur aan den voet en aan de buitenste hel- 
ling van den voormaligen krater (alhier kawa 8, 9 ‚10), terwijl 
de centraal-ketel reeds lang is uitgebluscht. 

. Kommen van heete bronnen. Aan den westelijken voet 
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van den Paggar kentang, ten noorden van de kali Dolok en van 
den vlakken dalgrond van de telaga Wibi, van welke wij vroe- 
ger reeds gesproken hebben, treft men eene verzakking aan, lang- 
werpig van vorm, — een kbritvorkig dal, — waarin men de vroe- 
ger genoemde verschijnselen, als: iedere beken, warme bronnen, 
kleine meren en stoomende aardscheuren, vereenigd aantreft. Het 
geheel moet als eene solfatara worden beschouwd, welke die afwis- 
seling van vorm verkrijgt door den overvloed van water, hetwelk 
zoo van onder als van ter zijde naar dezelve toestroomt. Het meer 
heet telaga Leri; het ligt 5765’ boven de oppervlakte der zee. De 
kom, waarin het besloten ligt, is ovaal-rond en verlengt zich, 
smaller wordende, naar het westen; derzelver zuidelijke oever 
verheft zich het meest, doch bereikt ter naauwernood eene hoogte 
van 100’. Bevindt men zich aan dezen zuidelijken oever, zoo 
ziet men het kleine meer aan zijne voeten voor zich liggen en 
het witachtig gele water van hetzelve schilderachtig uitkomen 
tusschen het groen der struiken en der woudboomen, welke 
den grond bedekken. Het meer is onregelmatig van vorm en 
omringd van zompen en andere waterplassen van minderen om- 
vang, en omvat eenige kleine eilanden en gebleekte steen- 
blokken, welke, midden in het water gelegen, den schoonsten 
tooi van Thibaudia- Litsaea- en Elaeocarpus- -boomjes bezitten. 
Verschillende heete beken (eene “temperatuur van 105° Fahr. 
bezittende, 1858.), welke aan de met bosschen bedekte helling 
van den Paggar kentang ontspringen, storten derzelver ziedend 
water in dezen ketel uit. Ook uit den bodem des ketels (voor- 
namelijk in eene zuidelijke en zuidoostelijke rigting van de te- 
laga Leri) vlieten, uit honderden van kleine gaten en scheuren, 
stroomen warm water, welker temperatuur onderling zeer ver- 
schilt, doch waarvan geen enkele 178° Fahr. te boven gaat. 
Bijna alle zijn zij troebel, hebben eene melkachtige kleur, en 
zetten een witachtig geel bezinksel (uit klei met zwaveldeelen ver- 
mengd) af; er valt niet te twijfelen of zij zouden een voortreffe- 
lijk badwater voor rheumatismen en huidziekten opleveren. #) 

1) Uit dezen hoofde heb ik het gebruik van dit water reeds aanbevolen (in het 
Tijdsch. v. Neerl. Indië, 4de jaarg. n°. 8}; dewijl de koude en gedurende de drooge 
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Slechts „twee derzelven zijn helder en kleurloos. Ook langs 

den oever ziet men uit honderde van kleine bronnen water- 

stralen opwellen, welke eene temperatuur van 154 tot 155 

Fahr. (in 1858) bezitten en het melkwitte, troebele meer ver- 

hitten. De gansche bodem des ketels is van dampen doorwoeld, 

en alle steenen, welke op denzelven worden aangetroffen, zijn 

vergaan, verbrokkeld en in eene lichtgrijze klei verkeerd. Tus- 

schen deze waterbronnen stijgen uit honderde kleine gaten, 

welker wanden met zwavel zijn aangeslagen, «zwavelachtigen 

dampen op; de zoden van Pteris en Mertensia-soorten, welke 

een gedeelte van den grond bedekken, zijn voortdurend in deze 

dampen gehuld. Vele derzelven schijnen uit loutere waterdam- 

pen te bestaan en zouden met geringe moeite tot natuurlijke 

dampbaden» gebezigd kunnen worden. De geheele omtrek is 

vervuld van den reuk van zwavel-waterstofgaz. Al de water- 

stralen, gelijk mede de warme beken, welke zich van den 

Paggar kentang naar beneden storten, loopen in eene beek te 

zamen, welke den westelijken, moerassigen, maar met een 

welig woud bedekten rand des ketels doorbreekt en zich in de 

kali Dolok werpt. Eene andere heete beek stroomt in de kloof, 

welke zich van de noordelijke helling van den Paggar kentang 

af ver benedenwaarts uitstrekt; waarschijnlijk neemt deze beek 

haren oorsprong in de solfatära Sepandoe n°. 2. De kokende 
beek, welke uit de kawa Kidang n°. 2 stroomt, hebben wij 

reeds vroeger leeren kennen. 

VEL Stikgrotten. Slechts eene enkele streek van Di-eng, 

hoewel geene grot, maar een hol vormende, kan onder deze 

rubriek worden gebragt; deze is het wijd beruchte «doodendal 

van het eiland Java,» — namelijk, eene trechtervormige 

… 

maanden, van April tot October, zeer aangename Inchtgesfeldheid van het heerlijke 
plateau Di-eng, dat 6285’ hoog en in de onmiddellijke nabijheid dezer plaats ed 
Ee uitzigt op eene zekere herstelling opent aan alle kranken 
ende koortsen der laag gelegen landen zijn uitgemergeld of aan leverziekten en 
re buikloop lijden. Geen enkel oord van Java is mij bekend, dat gunstiger 

legenbeid aanbiedt tot het daarstellen van eene bad- en gezondheids inrigting 
(Sanitarium), dan deze plaats. 
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aardverzakking aan de helling eens bergs gelegen, welke van 
boven 100’ en op den bodem 50’ breed is. In het midden 
van den bodem bevindt zich een kaal plekje van vijftien voet 
diameter, uit hetwelk zich van tijd tot tijd koolzuur ontwik- 
kelt. Dit hol is midden op het beneden gedeelte eener bergrib 
gelegen, welke zuidwaarts van den goenong Pakaraman afdaalt, 
en tegen over den goenong Nogosarie, in eene noordoostelijke 
rigting op een afstand van ongeveer twee palen van Batoer ligt. 
De noordelijke rand van het hol is ongeveer 200’ hooger dan de 
zuidelijke rand (dewijl het aan eene schuinsche helling ligt, 
welke naar het zuiden daalt); de bodem van het hol is onge- 
veer 100’ lager dan deszelfs zuidelijke rand. 

De tamelijk steile wanden, zelfs de bodem ‚ met uitzondering 
van het straks genoemde kale plekje, zijn delig met struiken, 
ja, zelfs met woudboomen begroeid. - De luchtsoort, welke zich 
daar ter plaatse van tijd tot tijd ontwikkelt en voor de adem- 
haling ongeschikt is, schijnt nimmer, of althans zeer zeldzaam 
hoog op te stijgen en gewoonlijk slechts eene laag te vormen, 
welke ter dikte van 2’, somwijlen nog dunner op den bodem 
ligt en derhalve Hiodisitwadrschijatijk uit koolzuur bestaat, de- 
wijl dezelve specifiek zwaarder is dan de dampkringslucht. Zij 
is niet altoos aanwezig. In Julij, 1858, was geen spoor daarvan 
waar te nemen, want een hond, welken wij naar beneden dreven, 
snuffelde kites dan een kwartier om een lijk heen, dat op de 
plek ‚ welke zich in het midden bevindt, lag en ‘bleef altijd 
even vrolijk. In Maart, 1840, bereikte die an eene hoogte van 
Lijs -à 2; want holkee een hóadi dien ik aan een touw gebonden 
met mij naar beneden genomen had, onder stuiptrekkingen (als 
stikte hij) stierf, zoo kon ik, regtopstaande, op den bodem 
rondwandelen, zonder eenige steken hoegenaamd in de longen 
waar te nemen.) Men wil krengen van herten, tijgers, zwijnen 
en vogels daarin gevonden hebben. In 1858 zagen wij aldaar 
slechts één enkel lijk, hetwelk, in het midden van den kalen 
grond, op den rug lag. Im 1840 was het nog ter zelfder plaats 

*) Bij eene dergelijke proefneming, in de stikgrot van Palimanan, ondervond ik 
hevige steken in de longen, waarop zeer spoedig bedwelming (duizeligheid) volgde. 
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aanwezig en slechts in eene geringe mate tot verrotting over- 
gegaan. (Het was blijkbaar het lijk van een Javaan der lagere 
klasse.) | 

Dat het koolzuur zich in dit hol somwijlen hooger verheft 
dan 2 boven den grond, is, hoewel zeer mogelijk, door niemand 
bewezen geworden. 

IX. Bouwvallen van tempels (uit de tijden der Brah- 
minen op Java) op het hooggebergte van Di-eng. Van n°.1 
tot 4 zijn de reeds beschreven tjandie Ardjoeno op het plateau 
Di-eng. Zij zijn nog weinig vervallen. 

N° 5. Tjandie Werkoedoro of Bimo. Deze staat, tusschen 
nog niet geheel uitgeroeide bosschen, op den lagen vlakken berg- 
rug, welke, van den oostelijken voet des Panggonan af, zich tong- 
vormig tusschen het zuidelijke eind van het plateau en de telaga 
Troes uitstrekt. Aan zijne vier hoeken is hij door vier kleine 
tempeltjes omringd; twee dezer laatsten liggen reeds geheel en 
al in puinhoopen. — De ingang des tempels is naar het oosten 
gekeerd; deze tempel behoort niet tot de grootste, maar onge- 
twijfeld tot de schoonste, en best bewaard geblevene, rijk met 
versierselen beladen tempels van Java; de wijdloopigste beschrijving 
zou den lezer slechts eene zeer onvolkomen voorstelling kunnen 
geven van deszelfs pracht, welke door het eerwaardige kleed der 
grijze oudheid heenschemert. Uit dien hoofde willen wij bij 
voorkeur eene afbeelding van denzelven geven. 1) 

Van n°. 6 tot n°, 15, Tien kleine tempels op de beneden 
helling van den Panggonan, tegen over de Ardjoeno tempels, 
met poorten, welke naar het oosten zijn gekeerd (de ingangen 
der tempels van Ardjoeno zijn aan de westzijde); zij liggen 
verscholen tusschen het geboomte; de meesten zijn reeds tot 
puin vergaan en derzelver gehouwen steenen ‚ met beeldhouwerk 
versierd, liggen verstrooid in het rond. 

N°. 16 en 17, Twee kleine, doch beter bewaard gebleven 
tempels, welke nevens elkander staan, boven op den langen 
oostelijken bergrug van Di-eng, digt boven den passangrahan. 

1) Zie de afbeelding van Di-eng in den atlas, welke tot dit werk behoort. 
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In bouwtrant en grootte komen zij met de tjandie Ardjoeno 

overeen; de ingangen zijn naar het westen gekeerd, e+ deka 
tegenover de vorigen. 

N°, 18 en 19, Twee dergelijke tempels, doch eenigermate 
meer vervallen, bevinden zich, achter de kampong Di-eng, op 

den vlakken bergrug, welke zich aldaar in de noordelijkste 

bogt van het plateau verheft. 

N°, 20 en 21 zijn de reeds vroeger onder n°. 1 beschreven, 

bijna geheel in puinhoopen verkeerde tempels, welke op den 

1875 hoogen noord-noordwesthoek van den goenong Prahoe ge- 

legen zijn. 

N°. 22. Naar de opgave van Th. Horsfield, +) bevindt zich aan 

de buitenste, d. i. aan de zuidelijke helling van het Di-eng ge- 

bergte, namelijk van den goenong Srodjo en Wisma (door _ 

Horsfield goenong Telaga jebong geheeten), een door kunst ge- 

vormde trap (welke door mij niet is bezocht geworden) uit 

gehouwen steenen, ter breedte van 5’, vervaardigd, welke zoo 

ver langs de helling van den berg benedenwaarts voert, dat 

de laagste trede 500 lager ligt dan de bovenste, alwaar dezelve 

met een regelmatig gevormd plat aanvangt. 

Aan beide zijden loopt, langs den trap, een rand, ter hoogte 

van ongeveer 1’, insgelijks bestaande uit teerlingvormige 

lava-stukken, met beeldhouwwerk versierd; Horsfield zegt, dat 

het bovenste plat (terras) nabij de spits van het gebergte ligt, 

derhalve waarschijnlijk op gelijke hoogte met het dorp Simpoeng- 

ang, 6457’, aan den oever van het meer Tjebong, van waar 

men uitgaan moet, om de buitenste berghelling te bereiken. 

schijnt derhalve, dat, in die vroegere tijden, alhier — de 

thans verlaten, door geen Europeaan bezochte — hoofdingang 
naar Di-eng gelegen was, wiens door kunst gevormde trappen 

den vromen pelgrim ter bedevaart naar het binnenste heiligdom 
uitnoodigden. Buitendien liggen op het plateau van Di-eng, 

vooral in de noordelijke, n. oostelijke en oostelijke streken, 

eene menigte teerlingvormige steenen, welke met gras en kruiden 

») Verhand. v. h. Batav. Genootschap. t. VIIL bl, 284 en 285. 
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begroeid, en ten deele met aarde bedekt zijn; deze steenen 

liggen op vele plaatsen hoog op elkander, ja, vormen geheele 

heuvels, — de puinhoopen van voormalige gebouwen, — zoo dat 

hun aantal op vele honderdduizenden mag geschat worden. 

Vat men het groote aantal dezer gebeitelde steenen, waarvan 

de kleinste een inhoud van een kubiekvoet bezit, te zamen 

met die 21 door mij bezochte tempels en met het behe van 

den door Horsfield bezochten kunst-trap, vat men, zeg ik, dit alles 

te zamen, dan moet het aantal menschen, hetwelke bin een- 

maal werkzaam was, insgelijks op vele duizenden begroot worden. 

De thans (1840) bewoonde dorpen, welke op het hoogge- 

bergte van Dieng, op eene hoogte van 5000 tot 6487 parijsche 

voeten boven de oppervlakte der zee, zijn gelegen en wier aan- 

tal 22 bedraagt, zie men op de kaart, die bij dit werk is 

gevoegd. 

De steensoorten van Dieng bestaan uit lava en trachiet, 

van welke beide weinige verschillende soorten voorkomen. Door 

het bewerkstelligen van opgravingen zou misschien een grooter 

aantal lava-soorten worden patat; welke in de verschillende 

tijdperken van werkzaamheid der vulkanen uitgeworpen en thans 

met hooge aardlagen en wouden zijn overdekt. Behalve de puin- 

hoopen van den Pakkoeodjo en van den Kendil, is de vroeger 

genoemde, in horizontale lagen gedeelde herin in den 

Weurdodo de eenige plaats in Di-eng, waar zich ontbloote rots- 

wanden aan het oog vertoonen. 

De lavasoort van den Pakkoeodjoen van den Kendil (welke 

in die groote puinhoopen verstrooid ligt) heeft eene zeer groot- 
kristallinische zamenvoeging en bestaat uit groote kristallen van 
glasachtigen veldspaath, die eene witachtige, somtijds in het 
gele overgaande kleur bezitten, en met ongeveer even groote, 
sterk blinkende kristallen van hornblende, in eene veldspaath- 
achtige grondmassa van blaauwachtig grijze kleur vermengd 
zijn; slechts zelden komen in dta kleine luchtbellen voor. 

Hier mede wisselt éen Jjnkorrelige trachiet af, welke 
licht grijs van kleur is, ja, er komen rotsen en sobrnkkee: 
voor, welke voor de helft uit trachiet bestaan en zoo fijn van 
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zamenvoeging zijn, dat de kristallen van veldspaath, met het 
ongewapend oog, ter naauwernood kunnen onderscheiden wor- 
den, terwijl de andere helft uit de grof gekristalliseerde lava, 
waarvan wij zoo even hebben gesproken, is zamengesteld; beide 
zijn zoodanig met elkander verbonden, dat de eene soort on- 
bemerkbaar in de andere overgaat. 

Zeer verschillend van deze beiden is de lava-soort, waaruit 
alle tempels in het Di-eng gebergte zijn gebouwd. Deze soort 
is zeer week, en laat zich gemakkelijk bearbeiden; talrijke 
kleine luchtbellen treft men in dezelve aan, doch zij is zeer 
zwaar en kenmerkt zich door eene fraaije, blaauwachtig-asch- 
graauwe kleur. De grondmassa dezer lava-soort bevat een 
groot aantal kleine augietkristallen; de kristallen van veldspaath 
zijn geheel veranderd (verweerd?) en doen zich aan het oog 
voor als doffe, witte vlekjes. Opmerkenswaardig is het, dat 
deze lava-soort, «nergens in het gebergte wordt gevonden, en 
in geen ander gedeelte van Java voorkomt», waaruit het ver- 
moeden ontstaat, dat de lava-stroom , waartoe deze soort be-_ 
hoorde, sedert den bouw des tempels, door andere en ver- 
schillende lava-stroomen is overstelpt en bedekt geworden. 
Dit vermoeden komt tot eenige waarschijnlijkheid, doordien 
onder de kristallinische lava, in eene diepe bergkloof van 
den Pakkoeodjo, enkele brokstukken eener lava-soort worden 
aangetroffen, welke, hoezeer niet volkomen tot deze soort 
behoorende, daarmede echter zeer van nabij overeenkomt; 
de grondmassa dezer laatste soort had eene gelijke grijze 
kleur, was vol poriën, gelijk puimsteen, en bevatte hier en daar 
een enkel groot veldspaath-kristal en kleine stukjes augiet, 
welke zich, door derzelver helder blaauwe kobalt-kleur al 
glinsterend aan het oog vertoonden. 

Behalve deze lava-soorten treft men in het Di-eng gebergte 
slechts vruchtbare, bruinkleurige boschaarde aan, welke som- 
tijds eene meer bolusroode-kleur aanneemt; in de laag gelegen 
gedeelten verkrijgt zij eene naar het zwarte overhellende kleur 
en wordt zij veenachtig, terwijl zijin de solfatara’s in eene geel- 
achtige, pappige klei overgaat. 
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In de solfatara’s vindt men overal zwavel, zoowel im groote 

kristallen als in den vorm van zwavel-bloemen; de aldaar aan- 

wezige steenen zijn alle min of meer vergaan; zij zijn brok- 

kelig, breiachtig en hebben in den regel eene melk witte kleur. 

B. Uitbarstingen. 

Naar opgave van Horsfield (Batav. Verhand. t. VIIL 

pag. 281) zou in het jaar 1786 eene uitbarsting hebben plaats 

gehad uit den krater van den Boedak; deze uitbarsting werd 

voorafgegaan van aardbevingen, welke, met tusschenpoozingen , 

gedurende vier maanden aanhielden, wâarbij de aarde op 

verscheidene plaatsen berstte, vele streken en landen verzon- 

ken en de kali Dolok door nedergestorte bergmassa’s in haren 

loop werd gestuit. Uit de scheuren der aardkorst, welke op 
vele plaatsen van een spleet, stegen zwaveldampen op, en 58 
menschen verloren het leven door eene inzakking, welke het 
dorp Jampang deed verdwijnen. De kali Dolok stroomt ter zijde 
van de telaga Leri tusschen de bergen Pakaraman en Nogo- 
sarie benedenwaarts; nadat deze beek de nedergestorte berg- 
massa had weggespoeld „ heeft zij den loop binnen haar vorig 
bed hernomen. De plaats gehad hebbende verzakkingen zijn 
ongetwijfeld de door ons reeds vermelde, namelijk die, welke 
beneden het dorp Karang tenga worden aangetroffen en de 
duidelijke sporen dragen, dat zij eerst sedert korten tijd bestaan. 
De berg Boedak echter is een gedeelte van den Ptarangan en 
ligt boven het dorp Batoer, hoewel het, naar de beschrijving 
van Horsfield te oordeelen, twijfelachtig blijft, of de uitbar- 
sting uit dezen berg, dan wel uit de tegenwoordige kawa Sego- 
rowedie, nabij den Pakaraman gelegen (meer waarschijnlijk uit 
deze laatste), heeft plaats gehad. Aangezien 54 jaren op 
Java eene eeuwigheid zijn, zoo behoeft men zich niet te ver- 
wonderen, dat de bewoners van deze uitbarsting niets meer 
weten. Horsfield vernam deze gebeurtenis van twee Demang’s 
uit het district Karang kobar; een hunner was ooggetuige der- 
zelve geweest. 
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C. Reizigers, die het gebergte hebben bezocht. 

In 1816, in de maand October, — werd het bezocht door 

Dr. Horsfield. 1) Hoewel sedert dien tijd de naam van menig dorp 

en van menige beek veranderd is, zoo kan men uit zijne beschrij- 

ving (t. a. p.) opmaken, dat hij het centrum van het Di-eng 

gebergte, het plateau, volstrekt niet heeft bezocht. De Javanen 

geleidden hem van het dorp Batoer, de w. vervolgens de z. 

w. helling (bij gevolg de buitenzijde van den berg Nogosarie) 

op, naar het dorp Sekoenang (bij hem Konang); in de nabij- 
heid van dit dorp vond hij een tempel (waarschijnlijk den 
tjandie Werkoedoro?) in de nabijheid eens kraters (waarschijn- 

lijk bij de solfatara Tjondro di moeka?), want de beschrijving 

van den door hem bezochten tempel kan niet worden toege- 

past op de tjandie Ardjoeno, dewijl zij vier in aantal en in 

het midden eener uitgestrekte grasvlakte, het plateau, gelegen 

zijn; en hiervan rept hij met geen enkel woord. Van Sekoe- 

nang ging hij over de telaga Tjebong en daalde hij langs de 
buitenste zuidelijke helling van het gebergte Dieng naar de 
telaga Mentjer af. Aan deze uiterste helling (door hem goenong 

telaga Tjebong geheeten) vond hij den vroeger reeds vermelden, 

uit gehouwen steen vervaardigden trap. Geene kraters van het 

gebergte Di-eng zijn door hem bezocht geworden. — Ook hielden 

de Javanen hem terug van het bezoeken ‘van het amer 
Doodendal (Pakaraman). 

In 4850, in Julij, — door As Loudon. 2) Deze reiziger 
spreekt van den Pakaraman, dien hij Guwo Upas (gowah 

Oepas) noemt, in de volgende bewoordingen: Het langwerpige 

dal, ongeveer eene halve mijl 2) in omtrek — en volkomen 
vlak — was overal bedekt met geraamten van menschen, 

“ 

1) verh peek je van het Batav. each ke VEE. p. 171, 201, 279 Cv 

2) Edinburgh. New Philos. Journal. n 

3) In het tijdschrift “ Das Ausland” n°. 86; 27 Maart, 1837. (Stuttgardt en Tu 

bingen) is de 15 voet breede plek van 5 Pakaraman reeds tot een Doodendal van 

twintig engelsche mijlen gegroeid, 
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tijgers en ander wild gedierte en vogels van allerlei 

aard (l\ —? 

In 4839, gen den predikant S. A. Buddingh (Theol. 

Doctor). 4) Deze hield de volgende lijkrede bij den Pakaraman. 

«Wij kwamen aan eene plek, over welke de natuur, zoo het 

schijnt, haren vloek heeft uitgesproken en welke ieder, die de- 

zelve voor het eerst aanschouwt, met schrik en afgrijzen vervult. 

Ik bedoel het onzalige oord, dat tusschen hooge bergspitsen ? 

ligt ingesloten, waarop geen struik, geen plantje tiert, waar 

alles dor en kaal is, waar zich slechts het beeld der verdelging 

en der verwoesting toont, ik bedoel het zoogenaamde stikdal, 

of beter gezegd het Doodendal. Het is de dood, die hier zijne 

zwarte tent opgeslagen, zijne trewrbander heeft ontrold. — 

Eene klamme rilling vaart ons door de leden — eene ijskoude 

siddering grijpt ons hart aan, wanneer het oog neêrziet in de 

diepte, waar niets leeft en al wat leven heeft sterft. Het is de 

dood, die daar onzigtbaar woont, de dood voor mensch en 

dier.» enz. enz. 

In 4838, in °t begin van Augustus, bezocht ik het ge- 

bergte voor de eerste maal, vergezeld van D". Fritze, later in 

gezelschap van den landschap-schilder Sieburgh, die zich be- 

ijverde getrouwe schetsen der tempelruïnen te nemen, maar 

nu reeds, gelijk ook de eerstgenoemde, onder de «zwarte 

tent des doods» rust. Tijdens de 8 dagen, die wij alhier door- 

brachten, én gedurende welken tijd de heer Serriere, Resident, 
ons alle mogelijke hulp en ondersteuning verschafte, was het 

weder buitengewoon schoon$ de daauw op het plateau was el- 
ken morgen bevroren, zoodat hetzelve zich aan het oog voor- 
deed als ware het hoi 

In 4840 hield ik mij gedurende eene maand, dlanwelijk; van 
den 4 Maart tot aan den 4 April, in Dieng op, ten einde 
in de gelegenheid te zijn al de afzonderlijke streken van het 
gebergte te onderzoeken. 

Verscheidene andere peren hebben het gebergte bezocht, 

5 Tijdschr ft van Neerl. Indië. 2 jaarg. p. 244; medegederid door Sevenhoven. 
Vergel. p. 335. il 
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maar hunne aanteekeningen zijn niet openbaar gemaakt; — 
een derzelven (de controleur Brunnecamp) werd het slacht- 
offer zijner weetgierigheid; hij zonk, namelijk, tot aan de 
knieën in den kokend heeten modder van den krater Tjondro 
di moeka en stierf aan de gevolgen der brandwonden. — 

D. Geognostische beschouwing. — Gedaante- en lot- 

verwisselingen van het ge bergte. 

Heeft men, na maanden lang met moeite en bezwaren het 
Di-eng gebergte te hebben doorreisd, de menigte van bergtop- 
pen en dalen, die als een waar doolhof door elkander schij- 
nen geworpen te zijn, leeren kennen, is men eindelijk, door 
moeijelijke plaatselijke opneming uit de kennis der afzonder- 
lijke deelen tot een overzigt.van het geheel gevorderd, — dan 
kan het niet anders of dit schouwspel, dat zich van de hoogste 
bergnok van den Prahoe aan ons voordoet, van waar het oog 
over de geheele bergmassa, over al de toppen, dalen, kraters 
kolken en meren van Di-eng heenweidt — mag dubbel leerrijk 
en gewigtig heeten. Daar ter plaatse was het, dat ik deze op- 
merkingen ter nederschreef en mij het navolgende denkbeeld 

schiep van de geognostische beteekenis van het Di-eng gebergte 

en van de omkeeringen, die hetzelve heeft ondergaan. 

Eenmaal (voor duizenden van jaren), was Di-eng een hooge, 

kegelvormige vulkaan. Westwaarts verbond hij zich, door mid- 

del van de tegenwoordige Tegal-Di-engsche bergketen, met den 

piek van Tegal, en zuidoostwaarts hing hij met den kleineren 

kegel van den Sindoro te zamen. Zijn krater had eene middel- 

lijn van ten minste 4 minuten, zijnde ongeveer de regtlijnige 

afstand van de nok van den tegenwoordigen goenong Prahoe tot 

aan den Nogosarie. 

Uit den kraterbodem verhieven zich drie eruptie-kegels- 

een derzelven, de Pakkoeodjo-Kendil, stond het naast aan het 

zuidelijk gedeelte van den muur, de Paggar kentang lag nader 

aan den noordelijken wand, terwijl de Panggonan zich 

uit het midden van den krater verhief, 
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De ringmuur des kraters was bijna kringvormig; — door 

omkeeringen in de natuur, thans niet meer door ons te verkla- 

ren (door geweldige uitbarstingen), welke zijne grondvesten 

schokten, door het geweld van lava-stroomen, enz, gebroken, 

stortte die muur in, zoodat thans daarvan slechts de volgende 

overblijfselen nog voorhanden zijn: Îo. De goenong Prahoe was 

het oostelijk gedeelte van den ringmuur en is het meest vol- 

ledig staande gebleven. 20. De goenong Srodjo met de tot 

dien berg behoorende toppen, die tot aan den Paggar tipis 

reiken. Deze omringde het naast den uitwerpingskegel Pak- 

koeodjo. Thans ligt het meer (telaga) Tjebong tusschen beide. 

5°, De goenong Wisma; de ringmuur zette zich van den 

…_Paggar tipis tot aan dezen berg voort, gelijk zulks thans nog 

vrij duidelijk uit de staande gebleven, smalle, kromme nok 

zigtbaar is. Door de thans bestaande bergen Srodjo, Paggar tipis 

en Wisma hep de zuidelijke ringmuur. De noordelijke wand 

schijnt geheel en al vernietigd te zijn, want aan die zijde is 
het noordwest-einde van den Prahoe afgescheiden van de voort- 

zetting van den ringmuur, dat ís, van den bergrug bij Gadja 
moenkoer (alwaar de eruptie-kegel Paggar kentang ligt), door 
eene breede tusschenruimte, welke met steile rotswanden afdaalt, 
eene lengte-kloof vormende, die zich ver tot in het laagland 
uitstrekt. Van den westelijken rand is nog eer gedeelte voor- 
handen, namelijk, de in eene dwarsche rigting staande wrong- 
vormige berg Nogosarie; deze berg ligt ongeveer op gelijken afstand 
van den Wisma en van den Gadja moenkoer; van den eerstge- 
noemden wordt hij door de dalkloof der kali Toelis, van den 
tweeden door de-dalkloof der kali Dolok gescheiden. Al deze 
bergen, welke als overblijfsels van een voormaligen kratermuur 
zijn opgegeven geworden, staan met derzelver smalle einden 
naar elkander gerigt, terwijl zij hun front of langere zijden 
naar het middelpunt, dat zij insluiten (het tegenwoordige pla- 
teau) keeren, en reeds hierdoor hunnen vroegeren zamenhang ver- 
raden. Het volledigst overgebleven gedeelte van den kratermuur 
staat aan de oostzijde: g. Prahoe; hij doet zich als zoodanig onder- 
kennen door zijne naar het centrum gekeerde holle zijde, welke, 
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buitengewoon steil en gelijk een muur gevormd, ter hoogte 
van 1900 bijna loodregt uit het dal bij Badak banteng (een 
gedeelte van den voormaligen kraterbodem) oprijst, terwijl men 
aan de buitenzijde daarentegen, in de rigting van het oosten en 
noordoosten eene zachtglooijende en gelijke helling aantreft, 
van welke divergerende lengteribben in het diepland afdalen, 
gelijk aan de hellingen van andere kegelvormige vulkanen 
wordt opgemerkt. | 

De werking der kracht, die den kratermuur deed uitstorten, 
rigtte zich hoofdzakelijk naar het westen. Aan die zijde werd 
alles, uitgenomen een gering overblijfsel van den Nogosarie, — ver- 
nietigd. Zulks wordt bewezen ‚uit de geringe hoogte, welke 
die berg bezit, zijnde hij de laagste van de bergtoppen, en 
uit de daling, welke in de geheele bergmassa, in deze rigting, 
wordt opgemerkt, ten gevolge waarvan ook het water (in de 
beide voornaamste beken, de kali Toelis en de kali Dolok) naar 
deze zijde afvloeit; wijders verklaart zich zulks op het gezigt 
van het hoogland Karang kobar, dat, overal met steile spitsen 
bedekt en met een groot aantal kloven doorsneden, een waar 
doolhof vormt; aan den westelijken voet van den Nogosarie 
uitgestrekt, heeft dit hoogland het voorkomen als ware het de 
schutplaats van een ingestort gebergte, welks 
woest over en door elkander werden geworpen tot aan de ver 
van daar verwijderde rots, den raadselachtigen. goenong Labet, 
die, zich hoog boven de neêrgeworpen brokstukken verheffende, 
uit het zuidwesten trotsch naar de plaats zijns oorsprongs 
heenziet. 

Als overblijfselen van den voormaligen Araterbodem mogen 
beschouwd worden: 1°. het tegenwoordige 6280’ hooge plateau 
van Di-eng, waarboven zich de hoogste, nog staande gebleven 
rand van den voormaligen ringmuur, de goenong Prahoe, 1850, 
verheft; 2°, de langwerpige dalgrond van Badak banteng , welke 
250’ lager ligt dan Di-eng; 35°. het hoogland tusschen het dorp 
Karang tenga en de telaga Leri, hetwelk 500’ lager gelegen is, 
dan Di-eng. sid 

Of deze kraterbodem oorspronkelijk zoo ongelijk van hoogte 
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was, of eerst later ten gevolge van geweldige omkeeringen in 
de natuur, op eenige plaatsen inzakte of instortte en daardoor 
lager werd, terwijl andere gedeelten door lava-stroomen werden 
opgehoogd , laat zich moeijelijk uitmaken, maar dat in het hoog- 
land bij de telaga Leri, in latere (historische) tijden, werkelijk 
trechtervormige verzakkingen hebben plaats gehad, hebben wij 
reeds aangetoond. Inzakkingen aan de eene, verstoppingen aan 
de andere zijde hebben ongetwijfeld de meeste meren, welke 
in deze streek worden aangetroffen, doen ontstaan. 

Van de drie eruptie-kegels, welke zich uit den kraterbodem 
verhieven, hebben zich twee volkomen staande gehouden. 

1°. De Paggar kentang. De enkelvoudige, trechtervormige 
kolk van dezen berg is reeds sedert lang gesloten en met wou- 
den bedekt; slechts aan deszelfs westelijken voet, bij de telaga 
Leri stijgen nog dampen opwaarts en ook aan de helling van 
deszelfs staartvormige verlenging, naar het noordoosten, verheffen 
zich nog rookzuilen (uit de kawa Sepandoe.). 2°. De Panggonan. 
Deze dubbele kolk vormt twee, door eene smalle nok van 
elkander gescheiden trechters, waarvan de eerste, noordwestelijk 
gelegene van een lageren ringmuur is omgeven, en op welks 
bodem de telaga Weurdodo ligt; de tweede naar het zuidoosten 
gelegene is volkomen trechtervormig en zeer diep. De rand van 
deze kolk verheft zich 560’ boven het plateau. De bodem, 
in de diepe schaduwen van het omringende woud gehuld, is 
met gras bedekt. Het water loopt langs onderaardsche wegen 
uit deze kolk en komt in de kawa Kidang, door heete dam- 
pen opgestuwd, al kokend en borrelend weder te voorschijn. 
De kawa Tjondro di moeka ligt aan den voet des bergs, ter- 
wijl de beide kawa’s Kidang boven aan de helling zijn uitge- 
barsten; — ook in het midden van den voormaligen kraterbo- 
dem, aan de oevers der meren Weurno en Troes, worden, ge- 
lijk wij vroeger gezien hebben, nog tegenwoordig solfatara’s ge- 
vonden. De derde eruptie-kegel, de Pakkoeodjo-kendil is tot op 
de helft ingestort; de puinhoopen, welke tot in het dal Badak 
banteng en Djadjar zijn voortgeslingerd, hebben wij vroeger 
reeds leeren kennen. Van de nog bestaande eruptie-kegels be- 
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reikte deze de grootste hoogte; het z. w. gedeelte is nog ge- 
heel gaaf aanwezig en vormt tot aan den Kendil (een der puin- 
hoopen van dezen kegel) een halven kring, welks n. oostwand 
door zijne nog hevig dampende solfatara doorboord is. Dat de 
gebeurtenis, welke de instorting van den Pakkoeodjo veroor- 
oorzaakte, van latere dagteekening is dan de opbouw des tem- 
pels, hiervan zullen wij later de waarschijnlijkheid trachten aan 
te toonen. Dat zijne dampen nog tamelijk middelpuntig zijn en 
in aanzienlijke hoogte boven uit den kegel te voorschijn tre- 
den, schijnt een nieuw bewijs op te leveren ter bevestiging van 
het gevoelen, dat de uitbarsting van zeer laten oorsprong is, de- 
wijl de kolken der beide andere eruptie-kegels reeds sedert lang 
gesloten zijn en de dampen, hetzij aan den voet, hetzij aan de 
helling zich een uitweg banen. Behalve deze uitbarsting van den 
Pakkoeodjo, zou ik den tijd, waarop de kratermuur instortte en de 
eruptie-kegels van Di-eng nog zeer werkzaam waren en grootere 
uitbarstingen te weeg bragten, eeuwen vóór den bouw des tempels 
stellen, ja, misschien alvorens het gebergte bewoond is geworden. 

De eenige oorkonde, welke ons tot leiddraad dienen kan ter 
beoordeeling van het tijdstip, waarop laatstens de eerste be- 
woning van het gebergte door menschen gedagteekend moet 
worden, leveren ons de tempels op, terwijl het werkelijk on- 
doenlijk is te bepalen, hoevele eeuwen vroeger het gebergte 
reeds door volkstammen is bewoond geworden, die geene gedenk- 
teekenen hebben achtergelaten. Stellen wij, dat de Di-engsche 
tempels, uithoofde zoo wel de bouwtrant als de beelden, welke 
in dezelven aangetroffen worden, overeenkomen met die der 
Siwa-tempels te Brambanan (1266) en in de residentie Kadoe 
(1558), ongeveer uit denzelfden tijd afkomstig zijn, dan treden 
wij tot het jaar 1500 n. Ch., als het waarschijnlijke tijdpunt 
van derzelver stichting, terug. Minder moeijelijk is het zich 
eene waarschijnlijke voorstelling te maken van de lotgevallen, 
welke Di-eeng, na den bouw dier tempels, heeft ondervonden. 
Slaat men het oog op de talrijke overblijfselen van het oor- 
spronkelijke woud, welke nog hier en daar worden aangetroffen. 
en nog heden op de ontoegankelijkste plaatsen, b. v. op zeer 

| 17 
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steile toppen, in diepe dalkloven, gelijk die der kali Toelis, op 

de met puinhoopen bedekte helling en op de zich torenhoog ver- 

heffende lava-klompen van den Pakkoeodjo, worden gezien, — 

geeft men acht op de ligging der tempels, van welke sommigen 

in het midden der bosschen, in de donkere schaduwen der nabij- 

staande woudboomen, verscholen liggen, — ziet men de zware 

boomen door de tegenwoordige bewoners gekapt, waarvan slechts 

de stompen nog staande gebleven zijn en welke, de overige boo- 

men der bosschen in dikte evenarende, in de muren der tempelen 

hunne wortelen schoten en sommige derzelven geheel uiteen deden 

bersten, — slaat men verder een blik op de menigte der kor- 

telings omgehouwen boomen, die men op alle heuvels en berg- 

hellingen rondom Di-eng ziet en die hier hunne kale stammen 

ter hoogte van 10 tot 50 voet boven den grond verheffen, 

ginds bij den wortel afgehakt, bij duizenden verstrooid liggen, 

dan valt het niet moeijelijk zich van Di-eng’s geschiedenis na 

de stichting der tempels een denkbeeld te vormen, dat veel 

waarschijnlijkheid bezit; want uit voorafgaande beschouwingen 

volgt: 41°. dat de wouden van lateren oorsprong zijn dan de 

tempels, en 2°. insgelijks van latere dagteekening zijn dan de 

geweldige uitbarsting, welke den kegel van den Pakkoeodjo tot op 

ee ir in painhioopen zi ter nederstorten, dewijl de jonge, 

htige, poreuse en slechts nog augietdeel- 

tjes in onveranderden staat. bevattende lava-soort, die tot den 

bouw der tempels is gebezigd geworden, verholen ligt onder de 

met woud bedekte lava-brokken, welke door die uitbarsting 

zijn ontstaan; deze toch zijn van geheel ander zamenstel, zui- 

ver-kristallinisch en met groote veldspaath-kristallen voorzien, 

terwijl gene lava-soort veel meer verweerd is en slechts zeld- 

zaam in enkele stukken voorkomt. — Het gebergte was der- 

halve reeds eenmaal ontgonnen en bebouwd ; de handen, welke de 

toenmalige bosschen velden, waren dn dezelfde, die 

de tempels stichtten (braminen-priesters, met behulp ae ja- 

vaansche inboorlingen). De millioenen van teerlingvormige ge- 

houwen steenen, welke overal op het plateau en in deszelfs 

omstreken verstrooid liggen, strekken ten bewijze, dat het 
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aantal menschen, hetwelk zich alhier eenmaal ophield, niet 

gering kan geweest zijn; onwaarschijnlijk zou het zijn te ver- 

onderstellen, dat zich alhier eene bloote priester-kolonie had 

opgehouden, welke hare levensmiddelen uit de lager gelegen 

landen trok; veel waarschijnlijker is het, dat (ofschoon dan 

misschien ten gevolge dezer alhier gevestigde kolonie van bra- 

minen-priesters) zich te dezer plaatse talrijke dorpen bevonden, 

wier inwoners den grond bebouwden. 

Door welke geweldige omkeering werd deze bevolking vernie- 

tigd? Geschiedde zulks door het verwoestende zwaard der Ma- 

homedanen, in de jaren 1450—1470, toen de Hindoe-rijken op 

Java, b. v. dat van Modjopahit, ophielden te bestaan? — Of had 

zulks plaast ten gevolge van de vulkanische uitbarstingen *), welke 

den Pakkoeodjo in puinhoopen deden nederstorten? — Want 

dat de bevolking geheel vernietigd of verdreven werd, wordt be- 

wezen uit het bestaan dier oorspronkelijke wouden, die heinde 

en verre alles bedekten, die zelfs in de voegen der tempelmu- 

ren hunne wortels schoten en derzelver wanden deden scheu- 
ren, — dier oorspronkelijke wouden, die geen plekje gronds on- 

bedekt lieten en eerst in den tegenwoordigen tijd weder door de 

bijl gedund worden, gelijk blijkt uit de millioenen afgehouwen 

boomstammen, die op alle heuvels, in alle tabaksvelden en moes- 

tuinen verstrooid staan en nog in lang niet vermolmd zijn. Op 

deze geheele uitroeijmg der bevolking volgt een tijdperk, gedu- 

rende hetwelk het gebergte verlaten, onbewoond, onbebouwd 

was, ja, misschien door geen *s menschen voet werd betreden. 

Nu wieschen de wouden welig op en droegen misschien meer tot 

de vernietiging der tempels en der andere gedenkteekenen bij, 

dan de aardbevingen en de werking der vulkanische uitbarstin- 

gen. — Bezwaarlijk valt het te bepalen, hoe lang dit tijdperk 

heeft geduurd; te oordeelen naar de nieuwheid der tegenwoor- 

dige cultuur, naar de frischheid, welke de afgehouwen stammen 

van het geboomte, dat tot de voormalige wouden behoorde, nog 

*) Eene uitbarsting, die (gelijk ons vroeger de beschouwing der op verschillende 

wijze zaamgestelde lava-soorten deed zien) van latere dagteekening was, dan de _ 

stichting dezer tempels. 
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bezitten, en welke zelfs in de onmiddellijke nabijheid der dor- 

pen bij duizenden worden aangetroffen, dan kan de tegenwoor- 

dige bevolking wel niet langer dan een vijftigtal jaren alhier ge- 

vestigd zijn. Wij verkrijgen derhalve, van 1400 tot op (heden) 

1840, een tijdsverloop van 400 jaren, gedurende hetwelk deze 

wouden hunne kruinen verhieven. 

Gedurende dien tijd bleef de herinnering aan Di-eng in het 

diepland slechts als een onzeker verhaal onder de bevolking, 

die nu de mahomedaansche godsdienst aankleefde, bestaan; waar- 

schijnlijk droegen bijgeloof en vooroordeelen van verschillenden 

aard het hunne bij, om de Javanen te verwijderen van Di-eng, 

den ouden, thans in sombere wouden verholen zetel der Hin- 

does, waar slechts duivels en booze geesten huisden. Noch heden 

wordt door het volk daaraan geloof gehecht; zoo is de telaga 

Troes eene heilige plaats, waar een geest woont en in den tempel 

Werkoedoro verneemt men nog elken avond eene wonderbare 

stem. Na dit tijdperk nam, door de aankomst der Europeërs op 

Java, de bebouwing hand over hand toe. In de hooggelegen bos- 

schen werden koffijtuinen aangelegd, de bevolking naderde 

Di-eng op nieuw, werd bekend met de heerlijke dreven die het 

bevat, vooroordeelen sleten langzamerhand af‚ en op die wijze 

ontstond de tegenwoordige mahomedaansche bevolking, welke 

door het vermeerderen van derzelver dorpen en door den aan- 

bouw van tabak de omringende wouden meer en meer met 

vernietiging bedreigt. 

Maar hoe lang zal deze bevolking blijven bestaan? Zou er niet 

eenmaal weder een tijd genaken, waarop ook deze verdwijnt, en 
waarop het gebergte tot deszelfs vrijen, natuurlijken toestand 
wederkeert? Wie kan zeggen, hoe menigwerf eene dergelijke 
verandering niet reeds is geschied. Zou aan die eeuwen heugende 
bosschen hunne vorige schoonheid niet te eeniger tijd worden 
hergeven? Wanneer dan alles heinde en verre, over berg en dal, 
onder het bladerendak der wouden verborgen ligt, wanneer na 
verloop van duizenden van jaren het laatste overblijfsel der 
tempelsteenen zal verweerd en deze oorkonden tot niet zullen 
vergaan zijn, en wanneer, in geheimzinnig duister, slechts ne- 
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velen als geesten der voorwereld door de wouden zweven, dan zul- 
len eenden al dartelend in het water der meren plassen, en rhino- 
eerossen en bantings in die wouden terugkeeren, onbevreesd zullen 
valken over de voor lang uitgebluschte kraterkolken klapwieken 
en slechts wilde katten zullen huizen in de met mos bedekte wou- 
den, waarin de bijlslag der menschen nimmer meer terug kaatst! 

Dat de tegenwoordige bevolking geheel en al verschillend is van 
de vroegere, dat een lang tijdperk tusschen beide ligt, schijnt 
ook hieruit te blijken, doordien de meeste tempels, welke in 
het Dieng gebergte worden aangetroffen, geene namen dragen, 
behalve die, welke uit de indische godenleer zijn ontleend en 
aan de beide tempels Ardjoeno en Werkoedoro zijn geschonken. 

Er rijst hier eene vraag : was het plateau , tijdens den bouw 
der tempels, reeds even moerassig als thans ? 

Eene naauwkeurige beschouwing van het terrein geeft ons op 
dit punt eenige verklaring ter hand. De grond rondom de 5 tem- 
pels Ardjoeno, ongeveer in het midden van het plateau gelegen, 
is van een veenachtig-zompigen aard en kan slechts door daarop 
gelegde planken begaan worden. Ook is het binnenste van 
twee dezer tempels, hetwelk beneden de oppervlakte. van het 
plateau ligt (dewijl men steenen daaruit gegraven heeft), steeds 
met water overdekt. Geene beantwoording dezer vraag levert 
ons de bouwtrant der tempels, of zij, namelijk, op eenen reeds 
moerassigen grond zijn gebouwd, dan wel of de bodem zulks 
cerst later is geworden. Want mogen deze tempels op hooge 
fondamenten rusten, derzelver bouworde verschilt echter in geen 
enkel opzigt van die der op een droogen grond, op heuvels 
gebouwde tempels, wier fondamenten even zoo hoog zijn. Een 
duidelijker antwoord geeft ons ten dezen opzigte de loop der 
kali Toelis, en de ligging des kraters aan de telaga Troes. Hoog 
in de wouden van den g. Prahoe ontspringt de kali Toelis; 
met snellen loop stort zij zich door haar steil benedenwaarts 
loopend bed, om, eensklaps in hare snelle vaart gestuit, al 
kabbelend door de vlakte van Di-eng te vloeijen. In haren slin- 
gerenden loop deelt zij die vlakte ongeveer in twee gelijke 
deelen, doorstroomt het kleine daarin gelegen meer Palikampang, 
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vliet van daar in eene regtlijnige rigting tegen den voet van 
den Kendil, welke de vlakte aan het zuidelijke einde begrenst. 
Nu vormt zij in haren loop een regten, zelfs scherpen hoek naar 
het westen en verliest zich in de telaga Troes, nadat zij de 
solfatara beneden de tjandie Werkoedoro gelegen, heeft door- 
stroomd. Daar ter plaatse is haar val zeer sterk, terwijl zij 
ruischend in de solfatara nederstort. 

Uithoofde het water dezer beek in den regentijd zeer troebel 
is en door zijnen snellen loop, langs de helling van den Prahoe, 
veel boschaarde heeft medegevoerd, en de beek aan het einde 
van het plateau, door hare plotselijke wending, — welke in 
de rigting eens regthoeks loopt om de vooruitstekende tong van 
het gebergte, waarop de tjandie Werkoedoro gelegen is, — in 
hare vaart wordt gestuit, zoo is het waarschijnlijk, dat zij lang- 
zamerhand eene groote massa modder op het benedenste zuid- 
oostelijke gedeelte van het plateau uitgestort, den bodem van 
hetzelve daardoor verhoogd en de hooger gelegen gedeelten van 
het plateau, in de heee der tempels, moerassig gemaakt 
heeft. Het kokende water der solfatara, beneden de tjandie 
Werkoedoro gelegen, hetwelk uit den papachtig doorweekten, 
schier grondeloozen bodem der telaga Troes opwelt, heeft mis- 
schien eenigermate tot de ophooging van dit terrein en tot de 
„vertraging van den afloop des waters der kali Toelis bijgedra- 
gen — en uit deze omstandigheden zou ik geneigd zijn tot het 
gevoelen over te hellen: dat: de bodem, tijdens de en Ard- 
joeno daarop werd gebouwd, droog was. 

Û BIJVOEGSELS TOT DEN DIENG, 

NAAR DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR EEN NIEUW OPONTHOUD IN DAT 
GEBERGTE, IN OcroBER EN Novensen, 1845. 

L. Bijvoegsel tot de geschiedenis der uitbarstingen. 

Behalve de uitbarsting van 1786, door Horsfield vermeld, is 
nog eene andere ter mijner kennis gekomen. 
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4826. Van October {4 tot 43 had eene bijna gelijktijdige uit- 
barsting plaats uit den eruptie-kegel Pakkoeodjo, in Di-eng, en uit 
den g. Keloet, in Oostelijk-Java, welke laatste 2°,15’ oostelijker 
gt. (Volgens schriftelijke mededeelingen eens ooggetuige, van 
den Generaal van der Wijck; vergel. Jav. Cour. van den 18% en 
25ten October, 1826, n°. 42 en 45.) — Deze uitbarstingen gingen 
gepaard met hevige aardbevingen, welke zich door geheel Mid- 
den- en Oostelijk-Java deden gevoelen, terwijl een aschregen, 
uit beide vulkanen, duisternis verspreidde over bijna alle resi- 
dentien der outalijks helft van Java. 

Op den 9de October, des middags, tusschen 2 en 5 ure, 
werden te Joegia-karta reeds verwijderde ontploffingen verno- 
men. (v. d. W. 

Op den 14%" October werden hevige ontploffingen, met aard- 

bevingen vergezeld, te Pekalongan gehoord, die twee uren duur- 
den. Eene ahecniie had uit den Pakkoeodjo plaats; hierop 
volgde een regen van asch, welke eene ligtgrijze kleur bezat , zich 
waarschijnlijk over gansch Midden-Java heeft uitgestrekt, en 
te Joegia-karta reeds den 449" begon, — den 12% en 15tr 
(gelijk mede te Solo) sterk aanhield, — den 14% verminderde, 
doch eerst den 15*r geheel ophield. (J. CG. en v. d. W.) 

Op den-15%r October, des voormiddags tusschen 9 en 10 ure, 

„vernam men te Joegia-karta nieuwe ontploffingen, welke met 

„aardbevingen vergezeld gingen, en door geheel Oostelijk-Java, 

tot zelfs aan den versten oostelijken uithoek der kust, te Ban- 

joewangie (waar men meende, dat het eene kanonnade was) ge- 

hoord en gevoeld werden. Er had eene uitbarsting uit den goe- 

nong Keloet plaats; hij braakte een aschregen uit over geheel 

Oostelijk-Java, Kedirie, Soerabaya, Besoekie, terwijl de lucht 

in Midden-Java nog door de uitwerpselen van den Pakkoeodjo 
verduisterd was. (v. d. W.) 

Op den 24" October werden te Joegia-karta wederom twee 

tamelijk hevige aardbevingen vernomen, die in de rigting van 

het zuiden naar het noorden liepen en een paar sekonden aan- 

hielden. (v. d. W.) 

Het berigt dezer uitbarsting van een gebergte, waarin ike zoo 
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regt te huis ben geworden, verrastte mij niet weinig. Men ver- 
gelijke hiermede de vroeger voorkomende beschrijving van den 
Pakkoeodjo en der puihoopen, welke denzelven omringen. De 
daar ter plaatse door mij aangevoerde redenen, ten bewijze dat 
de uitbarsting, welke den Pakkoeodjo tot op de helft in puin 
deed ter neder storten, van lateren oorsprong moest zijn dan 
de stichting der tempels, verkrijgen hierdoor nog meerdere waar- 
schijnlijkheid, dewijl de Pakkoeodjo als een nog heden werk- 
zame vulkaan ten tooneele verschijnt; de door mij gemaakte 
vooronderstelling, dat de Pakkoeodjo onder de 5 eruptie-kegels 
van het Dieng gebergte de jongste, dat wil zeggen, die kegel 
is, welke het laatst werkzaam was, uithoofde der nog voort- 
durende centraliteit zijner solfatara, is hierdoor tot zekerheid 
geworden ,— want slechts achttien jaren zijn sedert die uitbars- 
ting verloopen. Bezwaarlijk echter kan men tot deze uitbarsting 
het in puin ter nederwerpen van dezen eruptie-kegel brengen, 
hetgeen waarschijnlijk veel vroeger plaats greep; want het is on- 
mogelijk, dat het zwaar geboomte der wouden, hetwelk op vele 
plaatsen, namelijk, ook beneden de solfatara en in de onmiddellijke 
nabijheid derzelve, op het met puinhoopen overdekte terrein 
wortel schoot, in zulk eenen korten tijd kan zijn opgegroeid. 

Hoezeer moet men niet bejammeren, dat Horsfield; die slechts 
10 jaren vroeger, in 1816, het gebergte bezocht, ons geene 
topographische beschrijving van den Pakkoeodjo heeft nagelaten; 
want al ware de beschrijving ook slechts in ruwe omtrekken 
vervat geweest, dan nog zou men daaruit het onwedersprekelijk 
bewijs hebben verkregen, of de n. o. helft des kegels bij gele- 
genheid van deze uitbarsting is verbrijzeld geworden, dan wel 
of zulks vroeger heeft plaats gehad. 

Ons zijn derhalve twee uitbarstingen van Di-eng bekend: die 
van 1786, waaromtrent Horsfield eenig berigt heeft geleverd 
en bij welke gelegenheid eene aardverzakking van geringen om- 
vang plaats greep beneden het dorp Karang tenga, die thans 
een meertje (telaga Wibi) is. 1) 

*) Deze verzakking is in verscheidene geologische werken (b. v. in dat van Lyell, Principles I. pag. 360) veel te groot opgegeven. 
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Die van 1826, welke wij zoo even hebben beschreven. 

Wijders vindt men in de Javasche Courant van den 25 Dec’. 
1847, N° 105, nog het volgende berigt: 

J847, op den 4 December, viel in het regentschap Kendil, 
residentie Samarang, des morgens ten 8 ure een aschregen, ter- 
wijl er des namiddags een fijnen met zwavel vermengden 
regen viel; de beki zwavel, welke „met den regen neder- 
kwam was zoo groot, dat wekl, die in de open lucht 
arbeidden, daarmede geheel en al overdekt waren. 

De berg, welke het naast aan de afdeeling Kendil grenst en 
welke deze verschijnselen door eene uitbarsting heeft te weeg 
kunnen brengen, is de Di-eng. 

In 1845 deed ik onderzoek, bij de inwoners van Di-eng; 

naar de uitbarsting van 1826; ik vernam bij deze gelegenheid, 
dat de Loerah «Tjikroh,» van het oostelijk gelegen dorp Di-eng 
(dat tot Wonosobo behoort), eerst voor 17 jaren en derhalve 
in 1828, naar herwaarts was overgekomen en zich met der woon 

gevestigd had; hij kwam van Kadoe en vond het plateau geheel 

en al onbewoond en met wouden bedekt. Mijn vermoeden, 

dat de tegenwoordige bevolking hoogstens sedert 50 jaar alhier 
gevestigd was, bleef derhalve verre beneden de waarheid, dewijl 

zij op het plateau slechts sedert 17, hoogstens sedert 20 

jaar bestaat. Hieruit verklaart zich tevens, dat Horsfield niet 

van het plateau spreekt, hetwelk te dier tijd waarschijnlijk door 

ontoegankelijke wouden was omringd. 

De Loerah van het oostelijke dorp was ooggetuige dezer uit- 

barsting; hij is van Sekoenang derwaarts gekomen, alwaar zijn 

vader Loerah was. Dit Sekoenang bestond reeds tijdens Hors- 

field zijne reis maakte (in 1816), doch werd weinige jaren te 

voren door den zoo even gemelden vader van den Loerah ge- 

sticht, die van Batoer kwam. De laatstgenoemde plaats wordt 
als het oudste dorp van het gebergte beschouwd; dan komt 

Sekoenang en hierop volgt, naar rang des ouderdoms, Di-eng. 

Alle andere dorpen zijn later gesticht dan Di-eng en tellen 

hoogstens twintig jaren. Deze kleine maatschappij mag bijzonder 

voorspoedig geheeten worden; dagelijks vermeerdert zoowel het 
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aantal harer leden, als dat der geiten, paarden en runderen: 
elken dag slachten zij een rund, hetgeen zij echter zorgvuldig 
verborgen houden voor de Europeanen, die het gebergte bezoeken; 
eveneens trachten zij het bestaan van kleine zilverwitte vis- 
schen, waarvan hunne meren wemelen, en welke zeer van 
nabij met de chinesche goudvisschen overeenkomen, voor de 
Europeanen geheim te houden. Ook wilde zwijnen en paauwen 
treft men somtijds op het plateau aan. Ik zag een nieuw dorp 
(na 1840 gesticht), dat midden in den voormaligen krater 
(tekkel) van den Panggonan, tusschen omver gekapte wouden 
en met uijen bepoote velden gelegen was. Een andernieuw dorp 
vond ik in de grasvlakte, nabij de bronnen van de kali Dolok, 
noordwestwaarts achter het n. gedeelte van het Dieng plateau. 
Voortdurend worden gedeelten der omringende wouden geveld 
en wordt het land meer ontbloot. 

Hoe kort de tijd ook moge zijn sedert de Di-engers met hun 
vee het gebergte bewonen, welke naauwelijks een vierde gedeelte 
eener eeuw bedraagt, zoo heeft echter het koudere klimaat en 
de meer verdunde lucht der 6000 tot 6400 voet hooge streek, 
waar zij gevestigd zijn, reeds een aanmerkelijken en gunsligen. 
invloed op de ligchamelijke gesteldheid van mensch en dier 
uitgeoefend, welke bij het jongste geslacht reeds duidelijk zigt- 
baar wordt. Vele der jonge vrouwen hebben blozende wangen 
en lange haarlokken. De grootste verandering wordt bij de 
honden waargenomen; op Di-eng hebben bijna alle honden lange, 
zachte bruinkleurige haren, en meestal cen ruigen staart, 
niettegenstaande deze, naar den europeschen smaak, schoonere 
berghonden van den gemeenen javaanschen hond van het diepland, 
van den zoogenaamden Jakhals (die wit van kleur en kort van 

is, spitse staande ooren, een langen, dunnen staart heeft 
en er leelijk, mager uitziet) zijn voortgeteeld. Dergelijke lang- 
harige honden, zoo verschillend van de kortharige «Jakhal- 
zen,» die door geheel Indië in het heete diepland verspreid 
zijn, heb ik insgelijks op het plateau Tobah, op Sumatra, 
aangetroffen. 

Epidemische ziekten hebben, helaas, in 1847 de bevolking 
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weder zeer gedund; in vele kleine dorpen is zij tot op den 
laatsten man uitgestorven. 

II. Bijvoegsel behoorende tot de topographie 
van het Dieng gebergte. 

d°. De trechtervormige kolk in den bergrug van den 
Pakaraman, waarin zich van tijd tot tijd koolzuur ophoopt 
en waaromtrent zulke verkeerde en belagchelijk overdreven voor- 
stellingen in de europesche tijdschriften zijn geleverd geworden, 
werd in September, 1850, door een ongenoemde bezocht (zie 
Jav. Cour. van 50 September, 1850), die bij de doode tijgers, 
herten, zwijnen, paauwen en menschen, welke daarin lagen, 
nog eenige honden voegde, die hij daarin liet omkomen. Wat 
de menschen betreft, gedurende de 12 jaren, welke ik thans 
op Java heb doorgebragt, heeft daarin slechts een enkel lijk 
gelegen. Naar dezen maatstaf kan men die verhalen’ beoordeelen. 
Slechts zwijnen worden daarin menigvuldig aangetroffen. Ik heb 
deze plaats bij het doen van wandelingen van Batoer en van 
Dieng dertienmalen bezocht en daarin slechts viermaal koolzuur 
aangetroffen. De eudiometer, die mij aahtoonde, dat ik in het 
hol kon afdalen, bestond noch uit salpetergaz, noch phosphorus, 
maar uit levende saven (Corvus corone), die zich vergastten 

aan het vleesch der wilde zwijnen ; eens hebik er zes, in verschil- 

lende mate tot verrotting overgegaan, in zien liggen. Krengen 

van tijgers heb ik er nimmer m aangetroffen. Opmerkenswaardig 

kwam het mij ook voor zoo vele wilde zwijnen in deze diepe 

kolk aan te treffen, wier wanden rondom zoo steil zijn, dat 

men er slechts met moeite langs naar beneden kan klimmen. 

Gewoonlijk rustte ik dan eenige minuten uit op den steenklomp, 

die op het kale middenplekje ligt. Nopens de tijden, waarop 

de uitstrooming van gaz (periodiek) plaats heeft, heb ik geen be- 

paalden regel kunnen waarnemen; nimmer heb ik het gaz hooger 

dan 21/2 voet boven den grond kunnen bemerken en betwijfel zeer 

of het ooit hooger stijgt. Ter hoogte van drie voet vangt de welige 
plantengroei reeds aan, welke alle wanden in het rond bek 
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2°. Goenong Plarangan. In October, 1846, ging ik uit 
Batoer, ten einde dezen berg te beklimmen, die zich steil uit 
de theetuinen, noordwaarts van het dorp, verheft. De z. helling 
is zoo steil, dat men telkens met vrees eene instorting van 
de dikke en weeke aardlagen te gemoet ziet. Aan deze zuidzijde 
bestaat de bergnok uit een scherpen, gevaarlijken, steilen rand, 
g- Ptarangan +) en aan de noordzijde uit een eenigzins hoogeren, 
wrongvormigen berg, goenong Boedak (waarvan ik het hoogste 
middengedeelte in het noorden 17° west van daar waarnam); — 
tusschen beiden is eene halfkringvormige kloof, naar het w. z. 
w. geopend, welke zich tusschen twee ribben tot eene beek- 
kloof vernaauwd en bergafwaarts loopt. (De eerste beek, welke 
men ten w. van Batoer aantreft, ontspringt uit dezelve.) — Deze 
kloof was geheel en al met geboomte begroeid. 

Het zou mogelijk zijn, dat de uitbarsting van 1786, van 
welke Horsfield gewaagt, uit dezen berg, die blijkbaar een 
zijdelings geborsten eruptie-kegel is, heeft plaats gegrepen en dat 
het meer (telaga) Aboeng, hetwelk , naar verhaald wordt ‚ daarin 
eenmaal heeft gelegen, door de genoemde spleet aan de w. z. 
w. zijde ontstaan, is weggevloeid. Thans wordt in de nabijheid 
nog slechts een dorp gevonden, dat telaga Aboeng heet. 

5°. De buitenste n. en n. 0. helling van den Prahoe ver- 
dienen bijzonder onze aandacht. Ten gevolge der warme bronnen 
bij Plantoengan en door de aldaar gevormde badinrigting hebben 

_ deze sedert zekere vermaardheid verkregen. 
Wanneer men niet tegen eene voetreis opziet, kan men in eenen 

halven dag van Di-eng aldaar aankomen, het zij van het plateau 
over Klaga en Kemplong, of van Batoer over Pakissan en het ver- 
indingsjuk tusschen de Gadja moenkoer-keten en den Paggar 

kentang naar Kemplong. Dezen weg volgende, komt men aan eene 
i e beek, aan den n. voet der kawa Sepandoe, de grootste 

ie 

') In het n. van Batoer heeft deze rand van den berg eene hoogte van 6600/ boven de oppervlakte der zee, en ligt derhalve 16001 boven Batoer, welke plaats naar mijne vroegere waarnemingen 5000’ en naar latere waarnemingen en bereke- ningen 4990’ hoog ligt. 
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van het eiland Java; op de plaats waar zij van den weg wordt 
doorsneden, is het water nog zoo heet, dat men er de hand niet 
ir kan houden, zonder zich pijn te veroorzaken. 

Van Kemplong gaat men verder benedenwaarts voort over de 
rib, welke de groote n. gelegen dalkloof ten westen begrenst; deze 

_rib is in verscheidene gedeelten zeer oneffen, ten gevolge van eene 
groote menigte vulkanische rotsbrokken, welke zeer scherpe 
kanten hebben en in groote hoopen aldaar worden aangetroffen; 
men zet de reis voort tot dàt men, op eene hoogte van 5000’, op 
de vooruitsprmgende vlakte, waardoor de helling van deze zijde 
des bergs zich onderscheidt, is aangekomen; nu een goed ge- 
baanden weg hebbende, gaat men te paard verder oostwaarts 
naar Plantoengan. 

De n. en n. o. helling van den Prahoe onderscheidt zich, 
namelijk, op eene hoogte van 2 tot 5000’, door eene zeer geringe 
daling der ribben; nadat de hooger gelegen helling steil bene- 
waarts is gedaald, zetten deze ribben zich op de zoo even ver- 
melde hoogte, op eene zeer aanmerkelijke lengte en in eene bijna 
horizontale rigting voort, alvorens dezelve in de n. strandvlakte 
afdalen. 

Hierdoor ontstaat een plateau-vormig voorgebergte; uithoofde 
het geene gelijke oppervlakte heeft, maar uit bergribben bestaat, 

welke vooruitspringen, wordt hetzelve door diepe kloven berg- 
afwaarts doorsneden. 

Deze bijzondere configuratie, waaronder zich de n. en n. 0. 

helling van den Prahoe voordoet, schijnt reeds van de vroegste 

tijden af bewoners te hebben uitgelokt, want te vergeefs ziet 

het oog naar de wouden om, behalve die, welke hunne scha- 

duwen in eenige der steilste kloven werpen; op alle andere ge- 

deelten zijn zij vervangen geworden door bebouwde akkers en 

waar geene sawa-terrassen bergafwaarts dalen, of geene koftij- 

tuinen gevonden worden, — treft men toch grasvelden aan; — 

zelfs komt het Allang-gras zeldzaam voor, terwijl het vervangen 

is door korte grassoorten, die tot weidevelden verstrekken, het- 

geen op Java een bewijs van zeer langdurige bebouwing s. 

In eene streek noordwaarts van den Prahoe gelegen , zetten zich 
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de ribben, doch met eene geringe daling, nog verder naar het noor- 
den voort en verbinden zij zich, ter hoogte van 800’ op zijn meest 
genomen, met een voorgebergte, hetwelk in eene bijna dwarsche 
rigting tot de strijklijn der ribben, namelijk , van het noorden naar 
westen loopt, eene geringe hoogte bezit en zich onafgebroken 
tot aan de zee voortzet. 

Het is dit gebergte, hetwelk de noordelijke vlakte, tusschen 
Pekalongan en Samarang gelegen, welke uit aangeslibde gronden 
bestaat, doorloopt, ten gevolge waarvan de postweg over het 
gebergte gaat. De weg loopt over een laag gedeelte, ter plaatse 
waar de vlak geworden helling van den- Prahoe naar de zijde 
van dit voorgebergte oprijst. Ten zuiden van daar ligt het distrikt 
Limboeng (van Pekalongan); een breed sawa-dal, dat van het 
westen naar het oosten loopt, beslaat de laagst gelegen ruimte 
tusschen het vooruitstekende gedeelte van den Prahoe en het 
voorgebergte. Waarschijnlijk werd dit vooruitspringend gedeelte 
van den Prahoe, — deze horizontale rigting der lengte-ribben, — 
eerst door het voorgebergte zelf veroorzaakt, toen de ribben, 
namelijk, als lava-stroomen tegen het voorgebergte aanstootende, 
zich ophoogden en een vlakken vorm aannamen. 

Dit voorgebergte is weinig bekend. Waarschijnlijk levert het 
geen gunstig terrein op tot het bewateren en bebouwen (geene 
glooijende vlakte); uit dien hoofde is hetzelve met struiken en 
bosschen bedekt gebleven, welke laatste voornamelijk uit Jati- 
hout, hetwelk met zooveel voordeel door den mensch kan aan- 
gewend worden, bestaan. Op de meeste plaatsen bestaat de 
bodem, die met de Jatibosschen (Tectonia grandis) begroeid is, 
uit kleiaarde van eene bolusroode kleur, die veel ijzeroxyde 
bevat en bij droog weder zeer hard wordt. Het noordelijk eind 
van het voorgebergte daalt met een steilen rotswand in de zee 
en omvat aldaar, naar verhaald wordt, eene grot. Ik heb geene 
andere steenen aangetroffen dan dezulken, welke van vulkani- 
schen oorsprong zijn. 

De noordoostelijke helling van den Prahoe is op eene geheel 
andere wijze gevormd dan de noordelijke helling. Wel is waar 
vormt ook zij beneden het steil afloopende bovenste gedeelte 
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der bergs, — beneden de 4000 hoogte — eene zachtglooijende 
helling, met vlakke en breede ribben, welke helling van Plan- 
toengan zich oostwaarts voorbij Selokaton wendt, rijke thee- en 
koffijtuinen draagt en aan vele menschen onderhoud verschaft, 
wier dorpen tusschen de sawa-terrassen verstrooid liggen, — wel 
heeft deze helling in de nabijheid der koffij-aanplanting Tjoeroek 
(welke 12 palen oostwaarts van Plantoengan en omtrent 800 
voet lager dan laatstgenoemde plaats ligt) insgelijks vooruit- 
springende deelen, — maar in plaats van zich naar den zeekant 
te wenden, head zij eensklaps op en vormt zij een scherpen 
rand, die zich van het westen naar het oosten eenige mijlen 
voortzet en naar het noorden met een wand van 5 à 700’ hoogte 
eensklaps in de alluviale vlakte nederstort. De gemeten hoogte 
van het heerenhuis te Tjoeroek , boven op de bergvlakte, bedraagt 
2200’, terwijl de voet van dezen wand weldra in de kust- 
vlakte, die zich maauwelijks boven de oppervlakte der zee 
verheft, overgaat. t) Op een afstand van 1 paal bezuiden 
Tjoeroek vloeit, in eene breede dalvormige lengtekloof van den 
Prahoe, de kali Poetie oostwaarts (in de lager gelegen streken 
wordt dezelve kali Poetrie geheeten). Het bed dezer beek be- 
staat uit vulkanische gloedbrekzie; deze steensoort is dezelfde 
als die waaruit de hiervoren genoemde ontzagchelijke rotswand 
bestaat; hetwelk tot het besluit leidt, dat het geheele vooruit- 
springende gedeelte des bergs, de de n.o. helling van den 
Prahoe, uit eene 500’ dikke bank van vulkanische brekzie be- 
staat. Deze steensoort wordt gevormd uit een zamenmengsel 
van een twaalftal trachietische en doleritische rots, en 4ava- 
soorten, die in groote en kleine stukken voorkomen; zij be- 
vatten in eene meerdere of mindere mate hoornblende en mag- 
neetijzer en kunnen op geene andere wijze, dan door den gloed 
des vuurs, zoo innig verbonden zijn, als zij hier worden aan- 
getroffen. - 

1) Selokaton, 3 palen w. waarts van Tjoeroek , ligt 2000’ hoog; van Selokaton gaat 

de weg nog 9 palen ver in de rigting van het zuidwesten voort, en loopt schuins 

over de ribben en de diepe tusschenkloven van den Prahoe naar Plantoengan. 
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Dat vele gedeelten van den Prahoe, waardoor beken naar de 
noordkust benedenwaarts stroomen, zeer rijk aan ijzer zijn, wordt 
onder anderen duidelijk aangetoond door de groote hoeveelheid 
van magneetijzer bevattend doleritzand, dat aan den mond der 
kali Woengoe wordt aangetroffen. 

Nergens doet zich de brekzie zoo schoon ontbloot aan het 
oog voor, dan ter plaatse waar een waterval door eene beek 
wordt gevormd, welke, — in plaats van aanvankelijk, gelijk 
de Poetie, evenwijdig met den wand, waarvan dezelve slechts 
door kleine heuveltoppen gescheiden is, in eene oostelijke rig- 
ting voort te loopen, — in eene dwarsche rigting daarheen vliet, 
eene gleuf in den wand maakt, — vervolgens een waterval ter 
hoogte van 50’ vormt, — op een vooruitspringend deel van den 
wand tusschen huishoog op elkander gestapelde brekzie-klompen 
stoot, — aldaar een tweeden sprong maakt, — zich schuimend 
op een ander voorwaarts springend gedeelte van den wand 
werpt, en dan met een derden waterval, ter hoogte van 50’, 
in een afgrond nederstort, alwaar rotsbrokken, welke van den 
wand werden losgescheurd, woest en ruw op en over elkander 
liggen. Aanvankelijk zet deze beek haren verderen loop van daar 
voort tusschen het prachtig geboomte van cen oorspronkelijk 
woud, hetwelk nog nimmer door de bijl werd geschonden , 
vervolgens vliet zij tusschen sawa’s door de vlakte heen. Deze 
bestaat hoofdzakelijk uit schotsen van molassoortigen zandsteen, 
waarop enkele met holen voorziene kalksteenbanken liggen, en 
waaruit vele bronnen van aardolie en mineraalwater, dat veel 
natron en jod-kali bevat, voortsijpelen. Eene derzelve, eene 
koude bron, is die van Assinan, en ligt 5 palen ten n. n. 0. 
van Bedakka. Volgens J. Maier t) is het water der bron op de 
volgende wijze zamengesteld : 

chlor sodium 
»__potassium , 21,457 
»__magnium 

*) Geneeskundig archief. Batavia. IL. u°. 4. bl. 697. 
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… Dit zeer zoute water, dat bijna als zeewater smaakt, wordt 

te Plantoengan met het beste gevolg gebezigd ter genezing van 

verouderde en compliceerde syphilitische ziekten, zoo als knok- 

kenpijn en andere kwalen (in eene hoeveelheid van 1 tot 4 

flesschen daags.) In gelijke gevallen wordt het koude bronwater 

van Gebangan aangewend; deze bron ontspringt ongeveer 7 palen 

meer westwaarts, doch insgelijks aan den voet van den Prahoe 

beneden Selokaton; de bestanddeelen van dit water zijne volgens 

Fresenius, 1) op 100 deelen water : en 
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De oostelijke helling van het bergplat, naar de zijde van den 

Oengarang, is zachtglooijend; evenwel vormt ook de kali Poeti 

(welke langs deze helling stroomt, en zich beoosten Tjoeroek 

naar het noorden heenwendt) een aantal watervallen. Iets verder 

5) Geneesk. Archief. l.c. 
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oostwaarts liggen de kalksteenbanken met de schilderachtige, 

diepe beekkloof en het hol (gowah) Draijoe voor den voet van 

den Prahoe en den Oengarang. Door deze streek en door dat 

gedeelte van het dal der kali Poeti, waarin Singho rodjo gelegen 

is, loopt een weg, welke van Selokaton naar Bodja voert. 

De lengte van genen brekzie-rand, voor zoo verre dezelve zich 

in dien scherpen vorm vertoont, bedraagt verscheidene palen; 

hij doet zich echter als afhelling (trap) en grens, tusschen de 

neptunische (alluviale) vlakte en het vulkanische hoogland, op 
een driemaal grooteren afstand duidelijk aan het oog voor, zonder 
dat de helling overal eenen werkelijken rotswand vormt. 

Tusschen twee dier horizontale ribben ontspringt, diep in de 
bergkloof verholen +), op de noord-noordoostzijde van den Prahoe 
en aan den regteroever der kali Lambir, de warme bron Plan- 
toengan. Ook daar tegenover aan den linkeroever welt eene 
dergelijke bron op, terwijl op verschillende plaatsen bergolie 
(minjak latang) uit den grond sijpelt. 

Temperatuur van het bronwater: 111,0° Fahr. 
» van het afkoelings bekken 105,0° Fahr. 

Bestanddeelen van het water in 100 deelen, naar A. Waitz. 2) 
koolzuur don hanen 0 
bicarbemds sedae ir zeke ne ie 04500 

) IMEDESRE ane aa OA 
» GMO ene an OK 
» EEn na ac 0 
» manganesii . … …. …. … … Sporen van 

Ehlonurbt: sdi ne 0,5590 
toduret. et bromuret. 

sodii. | 0,0037 
aluin en 

kiezelaarde ir djtend 

Den noordelijken hoek Den zuid of linkerhoek 
van den g. Prahoe van den g. Prahoe, 

1) Men peilt van Plantoengan . . . z. 26th w z. 12 w 
en van den passangrahan Passieran . . z. 20 Z. 6% w 

*) Natuur- en Geneeskundig Archief. rei u. N° 2, p. 288. 
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Ten gevolge van de groote hoeveelheid lodium, welke dit 

bronwater bevat en de geneeskracht, die daaraan wordt toe- 

geschreven, is te dezer plaatse P. een hospitaal opgerigt. De 

bron en de daaraan grenzende vloer van het hospitaal, hetwelk 

slechts zes kamers voor officieren, nevens de zaal voor de 

gemeene soldaten bevat, ligt 1960 voet boven de oppervlakte 

der zee en ongeveer 20 voet boven de bedding der kali Lambir, 

welke in haren loop al schuimend over vulkanische rolsteenen 

van allerlei grootte heenstort. De bergrug, die de plaats ten 

westen begrenst, is in het noorden 55° ten westen van het hos- 

pitaal 2475 voet hoog; de oostelijke bergrug zal iets lager zijn. 

Beide dalen steil naar den smallen bodem der dalkloof, welke 

slechts op enkele plaatsen zich breed genoeg vertoont om als een 

vlak dal beschouwd te worden. De niet aangename luchtgesteld- 

heid van dit oord wordt veroorzaakt door de ligging van hetzelve, 

daar het in eene dalkloof, +) ter diepte van 515 voet, tusschen 

bergwanden slechts met gras begroeid en overigens kaal, is be-_ 

sloten. De oppervlakte des bodems, blootgesteld aan de bran- 

dende zonnestralen, wordt in dergelijke dalen driemaal sterker 

verhit dan in open gelegen, effen plaatsen het geval is. Heeft 

gedurende den ganschen voormiddag de zon den westelijken wand 

beschenen, zoo is zulks gedurende den ganschen namiddag het 

geval ten opzigte van den oostelijken wand; de warmte door de 

wanden teruggekaatst, vereenigt zich met die, welke in den 

dalbodem zelven wordt voortgebragt, waardoor eene zoele, druk- 

kende hitte van 85° tot 86°. Fabr. ontstaat, welke des middags 

en gedurende bijna den ganschen avond aanhoudt; deze hitte 

wordt door geen enkelen luchttogt getemperd, zelfs dan niet, 
wanneer op de nabij gelegen hoogten, 500 voet boven de dal- 

kloof, een aanhoudende frissche oostewind waait 1) (Het sterkst 

van Augustus tot November). 

1) Even goede bronnen had men op Java in een beter geschikt klimaat kunnen 

vinden. Ter genezing der voornaamste ziekten van de Europeanen op Java, welke 

men hier voornamelijk op het oog heeft, kan het gebruik van warme baden niet dan 

van zeer gering en slechts palliatief nut zijn. Voor de eigenlijke tropische ziekten 

der Europeanen, welke door het klimaat d. i. door de grootere warmte ontstaan, 
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De kali Lambir, welke in de kakt Koetoe uitloopt, scheidt 
de residentiën Samarang en Pekalongan van elkander. Op den 
westelijken bergrug, die ten grens aan Plantoengan strekt, vindt 
men, op 2 palen afstands, in een meer uitgebreid en zuidelijker 
gelegen gedeelte van denzelven den kleinen passangrahan Pas- 
sieran, 2565 voet hoog; dezelve behoort tot het district Lim- 
boeng. Gelijk door de Lambir ten oosten, zoo wordt deze 
bergrug ook ten westen begrensd door eene dergelijke kloof, 
waardoor de kali Bela loopt; deze beek vormt over trachiet- 
wanden een hoogen waterval. De beek Lambir heeft haar bed 
slechts in die streek, welke ongeveer een paal ten noorden 
van Plantoengan ligt (alwaar zij in haren loop eenige water- 
vallen vormt), tot op het vaste trachiet-gesteente der ribben 
gegraven, terwijl het op de meeste andere plaatsen met lagen van 
vulkanische rolsteenen bedekt is. 

HIL Aanhangsel behoorende tot de ruïnen van Di-eng 

1°. De lezer herinnert zich den langen, regten bergrug, welke 
het plateau aan de oostzijde begrenst; op den westelijken voet 
van dezen bergrug staat, behalve de passangrahan, het grootste 
aantal hutten van het eene, namelijk, van het oostelijke dorp. Ten 
einde meerdere ruimte rondom hunne woningen te erlangen, 
hebben de Javanen menigvuldige opgravingen bewerkstelligd, 
waardoor de vorm des bergrugs gedurig duidelijker te voor- 
schijn getreden is. De geheele binnenhelling van den bergrug was 
met een muurwerk, uit groote gehouwen steenen bestaande, 

daan he 

helpt slechts koude, d. ì. verwijdering uit deze warmte; veel beter zou men dus ge- : En NE PA, LE er - NS DN ë 

ten minste 6000 voet hoog ligt, zoo als b. v. in het nabij gelegen Di-eng, dat een koud 

WAA 
arn UU 

a 

liever hun heil in de praeparaten, die uit de apotheek voortkomen, (V ergelijk hier- 
over mijn opstel „Over de gematigde en koude luchtstreken van Java, tef genezing van ziekten aangewend,” voorkomende in het tijdschrift van Neêrl. Indië, Batavia, 
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belegd en in verschillende terrassen verdeeld, die slechts op en- 

kele plaatsen door zeer smalle trappen, insgelijks uit gehouwen 

steen vervaardigd, met elkander waren verbonden. Boven op 

de vlakke krum van den bergrug staan, in dezelfde streek, achter 

den passangrahan twee kleine tempels en iets verder meer zuid- 

waarts staan nog twee, maar minder goed bewaard gebleven 

tempels. 

De tempels, achter het westelijke dorp Di-eng gelegen, 

waren zes in getal. Zij stonden in de kleine noordoostelijke 

bogt van het plateau, in twee evenwijdige reiën; de tempels 

der westelijke rei, aan de helling des bergs gelegen, zijn bijna 

geheel: in puinhoopen verkeerd; die der oostelijke rei, op een 

heuvelwrong in het midden van de bogt gebouwd, zijn staande 

gebleven. In 4840 meende ik, dat het slechts boomgroepen 

waren; toen ik echter in 1845 het hout had doen vellen, 

trad het muurwerk duidelijk te voorschijn. Het vroeger opge- 

geven aantal tempels moet derhalve met 6 vermeerderd en 

op 27 worden gebragt. Ook in het woud op den noordelijken 

hoek van den Panggonan (n°. Î op de kaart) trof ik gehouwen 

steenen aan. 

2. Den kunst-trap, van welken Horsfield spreekt (zie vroeger), 

heb ik in gezelschap van den heer G. A: E. Wiggers opgezocht 

en gevonden. Hij ligt aan de zuidelijke helling van Di-eng, 

namelijk, van den Paggar tipis, ten zuiden van het dorp Sekoe- 

nang en voert in de diepe kloofvormige tusschenruimte, welke 

gelegen is tusschen den Wisma en de bergen, die het meer 

Tjebong ten zuiden begrenzen (goenong Srodjo) benedenwaarts. 

Thans echter is dezelve geheel en al in puinhoopen vervallen. 

Van de steenen, welke, naar het gevoelen van Horsfield, het 

randwerk des traps vormden, werden slechts nog enkelen ver-_ 

strooid in het rond liggende aangetroffen; de langwerpig vier- 

“kante prismatische blokken, welke de trappen hadden uitgemaakt, 

waren uit hun verband gerukt en lagen verschoven; zelden ziet 

men nog 25 trappen, welke een onafgebroken geheel uitmaken; 
tusschen de meesten bevinden zich tusschenruimten, waar de 

trappen ontbreken, of waar slechts enkele steenblokken uit de 



270 

aarde opsteken. Het hooge geboomte van een welig groeijend 

en vochtig woud werpt zijne donkere schaduwen op dit gedenk- 

teeken , waarop wij lange reiën Javanen, hier langs opklimmende, 

tegen kwamen, die met ledige korven, tot het drijven van 

handel in tabak, beladen waren; — een bewijs, dat deze weg, 

waarschijnlijk de kortste om zich van Wonosobo naar Di-eng 

en naar Batoer te begeven, nog heden door de bevolking wordt 

gebezigd. 

5°, De merkwaardigste ontdekking voor de topographie van 

Dieng is het bestaan van een onderaardsch kanaal. Reeds 

voor langen tijd waren mij en anderen een aantal diepe gaten 

bekend, welke in het westelijke gedeelte van het plateau worden 

aangetroffen, ter plaatse waar de weg naar Batoer voert. Men 

beschouwde- dezelven als gegraven bronnen (putten) of iets der- 

gelijks. In October, 1845, echter stelde ik bij al deze gaten 

paaltjes met seinen en bepaalde derzelver ligging met het kom- 

pas. Ik bevond, dat het aantal gaten negen bedroeg en dat 

allen in eene volkomen regte lijn achter elkander lagen van 

het laagste, zompigste gedeelte van het plateau (westnoord- 

westwaarts van de tjandie Ardjoeno) — in de rigting van zuid 

6GOt/2° oost naar noord 601/,° west. Door middel van ladders daalde 

ik in eenigen af en ontwaarde, dat zij onder den grond met 

elkander verbonden waren, als werticale luchtgaten eener onder- 
aardsche waterleiding, welke nog niet overal was ingestort en 

waardoor nog water stroomde. De ingang dezer waterleiding ligt, 

van den noordwestelijken hoek des noordelijksten tjandie Ardjoeno 

gezien, ten noorden 601/:°, ten westen; tot aan die plaats loopt 

van het zompigste gedeelte van het plateau een riool, een kanaal, 

dat boven den grond gelegen is. Vervolgens gaat de waterleiding, 

met eene helling van haren bodem van eenige weinige graden, 

onder den laagsten, wèstelijken rand van het plateau voort, terwijl 

de verticale openingen (putten) al dieper worden naar gelang deze 

rand, naar deszelfs midden, hooger stijgt, op welke plaats de 
diepste, namelijk, de 6% opening 50 voet diep is; aan de andere hel- 

ling des bergrugs nemen de luchtopeningen weder in diepte af, tot 

aan het einde van het kanaal, dat in den aanvang der kloof 
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van een zuidelijken tak der kali Dolok ligt; van daar af vormt het 

kanaal, eenige honderd voet ver, weder een riool boven den grond, 

zijnde het ter breedte en diepte van & voet gegraven. Hoewel 

deze uitloop van het kanaal met struiken is begroeid, zoo kan 

men denzelven nog duidelijk herkennen; dezelve ligt ter lin- 

kerzijde beneden den weg, die van Batoer naar Di-eng leidt. 

Men vindt geene sporen van muurwerk. Misschien werd het 

kanaal met deszelfs verticale schachten onderschraagd door bal- 

ken, welke sedert lang zijn vergaan. De afstand tusschen de 

verschillende luchtopeningen bedraagt van 50 tot 100 voet; 

tusschen de ò'e en Gt opening is de afstand grooter; de lengte 

van het geheele kanaal beloopt ongeveer 800 voet. In het bestaan 

van dit kanaal ligt het bewijs opgesloten, dat het plateau reeds 

moerassig was, tijdens de naar Java overgekomen Hindoes, met 

behulp der toenmaals tot het Siwaïsmus bekeerde Javanen, de 

Ardjoeno tempels bouwden, t) en tevens dat de nieuwe bewoners 

het droog trachtten te maken. Gelukkig bestaat er, uithoofde 

der onverschilligheid van de tegenwoordige bewoners, geene vrees» 

dat het kanaal hersteld zal worden; — in dat geval zouden 

vele schoone en zeldzaam voorkomende moerasplanten (Xyris- 

soorten en Restiaceën), welke nergens elders op Java groeijen, 

geheel en al verdwijnen. 

4e, Eene andere ontdekking, die als eene fabel klinkt, was 

ik aan het toeval verschuldigd. Op een dag (in October, 1845,) 

van het terrein, dat met de puinhoopen van den Pakkoeodjo 

bedekt is en hetwelk ik had bezocht met oogmerk om mijne 

verzameling van lava-soorten met eene grootere verscheidenheid 

‘derzelven te verrijken, terugkeerende, nam ik mijnen weg over 

de moerassige tusschenruimte, gelegen tusschen de meren Weurno 

en Pengilong; twee met woudgeboomte bedekte stukken gronds 

verheffen zich als eilanden boven dezen moerassigen bodem. Het 

noordelijkst gelegen eilandje had ik reeds menigwerf bezocht, 

1) Zoowel de bouwtrant dezer tempels als de tooi der afgoden zijn blijken, dat 

zij aan de Siwa-godsdienst waren geheiligd, terwijl de pine te Boro boedor, in 

Kadoe, aan Boedha gewijd waren. 
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en daar het slechts met boomen bedekt was, had ik hieruit 

opgemaakt, dat het andere eene gelijke gesteldheid bezat. Ik 

bevond echter dat dit laatste eene werkelijke met woud bedekte 

verhooging van den grond uitmaakte, en uit over elkander heen- 

geworpen steenbrokken bestond. Op ééne plaats blijft tusschen 

de rotsbrokken, van welke verscheidene eene dikte van 15 voet 

hebben, een hol, waarin ik, te rekenen van den top der puin- 

hoopen ter diepte van 50 voet afklom; op deszelfs bodem, die 

waarschijnlijk eene gelijke hoogte had als de spiegel der beide 

meren, vond ik water. 

Op de naar het zuidoosten gekeerde zijde van een 8 voet 

hoogen rotsbrok, waarop nog andere blokken ter hoogte van 

7 voet opgestapeld liggen, ongeveer 500 voet westzuidwest- 

waarts van den ingang van het straks genoemde hol, vond ik 

een opschrift, uit groote schrijfteekens gevormd, waarvan ik 

hier (zie Dieng, Figuur 5) een facsimile, op een vierde der 

natuurlijke grootte, mededeel. Deze schrijfteekens zijn noch inge- 

sneden, noch verheven, maar doen zich aan het oog door hunne 

zwarte kleur voor, welke ter diepte van !/s lijn in de rots is 

gedrongen. De steen zelf behoort tot de trachiet-soorten , heeft 

groote kristallen van glasachtigen veldspaath, benevens vele horn- 

blende, welke in eene veldspaathachtige grondmassa verstrooid 

liggen. De oppervlakte van den steen is met eene melkwitte, 

gladde en zeer harde korst, ter dikte van 1/3 lijn, als het ware 

met eene glazuur overtogen; deze is blijkbaar niet door verwering, 

maar waarschijnlijk ten gevolge van den invloed van heete dam- 

pen, (door eene zekere soort van sublimatie?) ontstaan. Het is 

in deze korst dat de kleur der letters, waarschijnlijk tot op 

de eigenlijke oppervlakte van den steen, ter diepte van 1/s lijn 

ringt, — waarvan ik mij door het afvijlen van sommige 
plaatsen(a. en b. Figuur 5) overtuigde. Bij gelegenheid dat ik 
deze plaats later nogmaals bezocht, heb ik den geheelen rots- 
wand met eene spons gereinigd en bevonden, dat de zwarte kleur 
door geen water kon afgewasschen worden. De graad van don- 
kerheid, welke deze kleur op de rots bezit, is insgelijks in het 
facsimile aangeduid. 
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Zeker is het, dat de puinhoopen, van welke velen van eene 

werkelijk reusachtige grootte zijn, bij het zamenstorten van 

den Pakkoeodjo, tot op deze plaats zijn voortgeslingerd gewor- 

den; — ‚dat, na deze gebeurtenis, nog menschen , die waar-. 

schijnlijk tot de dienst des tempels behoorden en geen Javanen 

waren, in Di-eng woonden, blijkt uit dit opschrift. 

En nu rijst de vraag: tot welken volkstam van Indië be- 

hooren deze schrijfteekens? — Wat beteekenen zij? — Waren 

het vlugtelingen, uit Dieng verdreven door de schrik verwek- 

kende gebeurtenis, welke den Pakkoeodjo in puinhoopen deed 

ter neder storten, en die hier op dezen rotswand een laatste 

aandenken achterlieten? — Met welke vreemdsoortige inkt 

zijn deze teekens geschreven, die eene eeuwen lange verwe- 

ring trotseerden, op welke noch de afwisseling der temperatuur, 

noch de zuurstof der lucht, noch de regen eenigen nadeeligen 

invloed hebben kunnen uitoefenen? — Dewijl de rondom deze 

rotsen aanwezige bodem een sedert kort ontstane moerassige 

grond is, hoe konden deze menschen op eene andere wijze 

dan met kanen deze op een gehoopte rotsbrokken genaken? — 

Of ontstond het meer eerst later en werd de smalle kam aan 

de noordzijde van het meer (want bestond deze niet dan zou 

al het water in het dal van Badak banteng vloeijen) eerst 

gevormd door de ophooping der puinbrokken van den Pakkoe- 

odjo, waaruit alde in het rond verspreide wrongvormige heu- 

vels bestaan ? 

Slechts de laatste vraag kan ik, met grond van waarschijn- 

lijkheid, toestemmend beantwoorden en als redenen hiervoor 

aanvoeren: 1°. dat het zuidelijkste gedeelte van het plateau 

thans het moerassigste is; slechts met behulp van balken of 

gekapte boomstammen en takken, welke op den veenachtigen 

grond worden nedergelegd, kan men den tempel Werkoedoro 

naderen. 2°. Daar de stichters dezer tempels zich zoo veel 

moeite gaven om den grond, rondom hunne tempels Ardjoeno, 

droog te maken en uit dien hoofde dat onderaardsche kanaal 
in het noordwestelijkste einde der vlakte groeven, — z00 is 

het moeijelijk te verklaren, waarom zij zulks niet ingsgelijks m 
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het zuiden deden, indien dit gedeelte destijds reeds moerassig 

was; het doorsteken van den noordelijken kam bij den Weurno, 

naauwelijks breed genoeg voor den weg , welke daarover loopt, — 

zou veel gemakkelijker zijn geweest dan het graven van dat 

lange kanaal in het noordwesten. 

Het is derhalve waarschijnlijk, dat het zuidelijke hkekd van 

het plateau destijds droog was; dat op de plaats van het 

tegenwoordige meer Weurno een diep dal lag, door hetwelk 

het water oostwaarts (of noordoostwaarts) naar de kali Serajoe, 

in het dal Badak banteng, afvloeide; dat het meer eerst 

ontstond na de stichting der tempels, ten gevolge derzelfde 

gebeurtenis, welke den Pakkoeodjo in puin ter neder wierp en 

welke tevens waarschijnlijk door de daarmede vergezeld gaande 

aardbevingen het instorten van vele tempels veroorzaakte en 

de bewoners van Dieng uit hun heilig oord verdreef. 

Hierop volgden de eeuwen gedurende welke de wouden 

ongèstoord opwieschen, die den voormaligen zetel van beschaving 

met loofgewelven overdekten. 

De gedaanteverwisselingen, welke door deze ds briana 

werden te weeg gebragt, moeten zeer groot zijn geweest; 
waarschijnlijk bevond zich tusschen den Pakkoeodjo en dee 
Prahoe een diep splijtingsdal, binnen ontoegankelijk steile 
wanden besloten, dat eerst later door de puinmassa’s opgevuld 
werd en daardoor gelegenheid gaf tot het aanleggen van den 
tegenwoordigen weg, welke van Wonosobo bergopwaarts voert. Op . 
geene andere wijze laat zich de reden verklaren, waarom de stich- 
ters dier tempels de moeijelijkste plaats uitkozen tot het aanleggen 
van den toegang tot Di-eng en dien langen trap aanlegden op 
een gedeelte der buitenhelling, welke eene der steilsten is. 

De ligging van den trap doet het waarschijnlijk voorkomen, 
dat de nieuwe bewoners uit het zuiden kwamen, uit het tegen- 
woordige Wonosobo en zich uit Kadoe waarschijnlijk der- 
waarts hadden begeven. Want westwaarts van Kadoe en Di-eng 
worden geene tempels op Java aangetroffen, terwijl mede 
uit het zeldzaam voorkomen van beelden en andere zooge- 
genaamde hindoesche gedenkteekenen in geheel westelijk Java 
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het bewijs schijnt voort te spruiten, dat de sekten der braminen 
in de Sunda-landen nimmer een aanmerkelijken invloed hebben 
uitgeoefend. 1) 

Mogen taalgeleerden de medegedeelde letterteekens trachten 
te ontraadselen en de beantwoording leveren der verder ge- 
stelde vragen; — mogen oudheidkundigen, die Voor-Indië en 
Geilon zelve hebben bereisd, de ruïnen van Di-eng naauwkeurig 
nagaan en dit gebergte met zorg onderzoeken, hetwelk met 
betrekking tot de geologie, zijne geschiedenis en meteoròlogie 
rijker en merkwaardiger is dan misschen eenig ander ter wereld! 

De tempels hebben wij vroeger opgeteld; — bovendien be- 
stonden echter nog veel grootere gebouwen, die misschien geene 
tempels waren; naar het schijnt waren deze op verhoogde ter- 
rassen, op het plategu Dieng zelf gebouwd. Op dit plateau 
worden tallooze duizenden van gehouwen teerlingvormige stee- 
nen, somtijds over eene groote oppervlakte ter hoogte van vele 
voeten aangetroffen, terwijl zij op sommige plaatsen geheele 
heuvels vormen. 

TELERREP. +4 

ls het halfcirkelvormig overblijfsel van een vernielden, voor- 
maligen vulkaan, welke aan de noordwestzijde door een zadel 
met den Prahoe en aan de zuidoostzijde door middel eener 
dergelijke verbinding met den Sindoro te zamen hangt en 
derhalve tusschen deze beide, maar veel nader bij den Sindoro ligt. 

25. SINDORO. % 

A. Topographisch overzigt. 

Br. 747’. — L. 109°581/7. — H. 9282. — 

Nadat de eigendommelijke in een piek toeloopende vorm der 
Javasche bergen nagenoeg was te niet gegaan in de zich ver 

1) Men zie mijne „Korte ontleeding der steenen gedenkteekenen, walkt de Hin- 

does op Java hebben achtergelaten”, in het Tijdschrift voor Neêrl. Indië. Dang 

arne VI, bl. 341, enz. 

- 
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uitstrekkende ruimte, welke tusschen den goenong Slamat en 
den Prahoe is gelegen, — of althans uithoofde der meer hori- 
zontaal uitgebreide bergmassa’s zich aldaar minder en slechts 
ondergeschikt voordeed, zoo treedt, ten zuidoosten van Dieng, 
de karakteristieke kegelvorm der uit trachiet bestaande vulkanen 
zoo veel te duidelijker te voorschijn en komt in de eerste plaats 
in twee hooge pieken, den Soembing en den Sindoro, voor, 
die, verre over Samarang in de Javasche zee zigtbaar, bij 
de schepelingen bekend zijn onder den naam van: de twee 
gebroeders. 

Zij omvatten het noordoostelijkste gedeelte van het dal Kadoe 
in het westen. Maar insgelijks aan de andere zijde van het dal, 
in het oostzuidoosten, verheffen zich nog twee andere hooge 
kegelbergen, de Merbaboe en de Merapi, die, het evenbeeld 
der eerstgenoemden, door een zadelvormigen tusschenrug met 
elkander verbonden, als ware tweelingbergen het midden- en 
meer zuidelijke gedeelte van dit dal begrenzen. Zoo zien wij 
vier der hoogste kegels van dit eiland op een geringen afstand 
van elkander gerangschikt en aan beide zijden tot een tweeling- 
vulkaan verbonden, terwijl verder noordwaarts nog een vijfde, 
maar alleen staande vulkaan, de Oengarang, zich bij de voor- 
gaanden voegt en door verbindingsketenen, welke van daar naar 
beide zijden uitgaan, het dal Kadoe ook aan de noordelijke 
zijde omsluit. 

In het noordwesten is de helling van dezen berg met eene 
lange bergketen verbonden, welke zich in eene westnoord- 
westelijke rigting onafgebroken tot aan den goenong Prahoe 
voortzet, tot wiens top zij opklimt, — in het zuidoosten is 
zulks het kortere en lagere verbindingsjuk goenong Jamboe, dat 
naar het noordwestelijke voorgebergte van den Merbaboe, na- 
melijk, tot aan den top Telemojo voortloopt. Dit laatstgenoemd 
gebergte scheidt Kadoe van den dalgrond Ambarawa, welke 
door de hellingen van den Oengarang en van het noordelijke 
voorgebergte van den Merbaboe ketelvormig omsloten als een 
binnenmeer waarschijnlijk gedurende langen tijd met water 
bedekt was; dit water heeft zich eerst later over de laagste plaats 

Ld 
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van het randgebergte in het noordoosten een uitweg gebaand. 
Aan de west- (zuidwest) zijde van Kadoe zet zich de dalwand 
aanvankelijk door de genoemde vulkanische pieken gevormd, 
bijna in dezelfde rigting als deze laatsten (namelijk, zuidoost 
waarts) in eenige kalkgebergten nog verder voort en stoot tegen 
den voet van den Merapi; tusschen beide echter blijft eene 
ruimte, door welke opening, als het eenige uitwateringskanaal, 
de rivieren van het dal, na zich in de kali Progo vereenigd te 
hebben, zuidwaarts drs 

De dalgrond loopt in het algemeen in gelijke rigting als die 
der grensgebergten, namelijk, de hoogstgelegen noordooste- 
lijke helft: Lampoejang, loopt van het noordwesten naar het 
zuidoosten; de middelste en benedenste helft echter, of het 
eigenlijke Kadoe, van het noorden naar het zuiden; de eerste 
helft daalt, van Adiridjo tot aan Temangong, van 2660 tot 1850 
parijsche voeten, de laatste van Medono tot aan den tempel 
Moendoet van 1920 tot 756 voet. 

Over deze verhoudingen vergelijke men de eerste afteekening 
“(Sindoro, Fig. 1.) op de hiertoe behoorende tabel, alwaar de 
ligging van de grensgebergten van Kadoe en de wijze waarop 
dezelve onderling verbonden zijn worden aangetoond. 1) 

Het midden gedeelte der residentie, het eigenlijke Magelan, 
doet zich voor als een uitgebreide, sek geworden lava-stroom; 
hetzelve is in het midden anderhalve geographische mijl breed 
en daalt van het Oengarang en Jamboe gebergte af; het bestaat 
werkelijk uit lava en wordt aan beide zijden door eene beek- 
kloof begrensd, aan de oostzijde door de kali Ello en aan de 
westzijde doorde breedere en schuimend over gerol heen brui- 
sende Progo, waarin zich later, aan den zuidelijksten hoek der 
residentie, de eerstgenoemde beek uitstort. De wanden der 
kloof van de kali Progo rijzen tamelijk steil uit het smalle bed 
der beek; bij Magelan heeft deze kloof eene diepte van 150 

1) Op deze schets zijn de toppen der bergketenen en de waterscheidingen donker 
geschaduwd; dorpen worden aangeduid door G>; passangrahans ader berg- 

passen door Ee en oude Hindoe-tempels door F4 
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voet, terwijl die der kali Ello minder diep is. Beide beken loopen 
bijna in eene evenwijdige rigting met elkander en scheiden den 
middenrug van Magelan van den voet der vulkanen, welke ter 
wederzijde gelegen zijn; de zeer zacht oprijzende hellingen 
dezer vulkanen zijn ter hoogte van 2500 à 5000 voet in rijst- 
terrassen herschapen, verder op met thee beplant, terwijl de 
oorspronkelijke wouden bijna tot aan het hoogste gedeelte der 
toppen zijn uitgeroeid. 

In het midden van Kadoe, vijf palen (à 4800 rijnl. voeten) 
ten noorden der hoofdplaats Magelan, vindt men aan de weste- 
lijke helling van den rug, ter plaatse waar dezelve naar het bed 
der kali Progo afdaalt, een merkwaardig voorbeeld eener 
onderaardsche uitholling of splijting van den rotsgrond. In ver- 
scheidene naast elkander gelegene ketels bruist de kali Bening 
aldaar eensklaps uit den grond te voorschijn en vormt eene 
beek, welke reeds aan haren oorsprong voor kleine schepen 
bevaarbaar zou zijn, indien zulks niet door den sterken val van _ 
het water werd verhinderd. Het water wordt met zoo veel geweld 
naar buiten gedrongen, dat kleine steenen mede worden uit-’ 
geslingerd. Deze bron, de grootste? op het eiland Java, 1) is 
50 voet boven de bedding der kali Progo en op den van 
woudgeboomte ontblooten middenrug van Magelan gelegen ; zijn 
boven vlak, dat weinig hooger ligt dan deze bron, welke aan 
zijne zijde ontspringt, kan onmogelijk zoo veel water zamen 
doen vloeijen. Men moet derhalve aannemen, dat dit water, 
hetwelk zoo helder is als kristal, op eene grootere hoogte, op 
den Soembing , ontspringt, langs een hevelvormig kanaal onder de 
bedding der kali Progo heengeleid en ter aangeduider plaatse door 
hydrostatische drukking boven den grond wordt uitgedreven. 2) 

1) Behalve deze zijn mij nog vier andere plaatsen op Java bekend, alwaar groote 
beken, uit rotsscheuren, uit den grond worden opgestuwd, namelijk: a. de beek 
tjì Tjappar, digt bij het dorp Lelles (Preanger Regentschappen); b. aan den zui- 
delijken voet van den Merapi, in de kloof van de kali Koening, de beek van den- 
zelfden naam; c. de bron Manti Radja, bij Moga, aan den noordelijken voet van 
den goenong Slamat, en d. aan den zuidelijken voet van den Slamat, bij Serajoe. 

*) De hoogst gelegen hoofdketel der bron ligt, volgens barometer-metingen, even 
hoog als de vloer van het Residentshuis te Magelan; naar deze bepaling zou het 
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Na dezen algemeenen blik op de betrekkelijke ligging en de 

wijze, waarop de vijf vulkanen onderling met elkander verbonden 

zijn, te hebben geworpen, verlaten wij het schoone dal Kadoe, — 

een dal, hetwelk hoezeer geheel vulkanisch echter eene der 

meest en vroegst bevolkte provinciën van Javais, even beroemd 

door den rijkdom aan kokos-palmen, den uitvoer van olie, den 

voortreffelijken tabak en «de paarden, welke het voorbrengt, 

als hoogst merkwaardig door de prachtige bouwvallen, die geen 

vulkaan geheel en al kon ter neder werpen of bedelven, al 

togen eeuwen over derzelver met mos bedekte kruimen heen, — 

een dal, hetwelk elken Nederlander even zoo dierbaar is door de 

gewigtige gebeurtenissen, waaraan het gedurende den oorlog op 

Java ten schouwplaats strekte en welke nog levendig im het 

geheugen van zoo vele dapperen gegrifd staan, — als merk waardig 

voor den natuuronderzoeker, uithoofde der belangrijke vulkani- 

sche verschijnselen, die hetzelve oplevert. Tot op eene hoogte 

van 4526 is de Sindoro met den Soembing verbonden, draagt 

uit dien hoofde met dezen laatste met regt den naam der twee 

gebroeders; nog juister zou het zijn deze bergen de vier gebroe- 

ders te heeten, want een tusschenrug van gelijke hoogte ver- 

bindt den Sindoro met de hoogste oostelijk gelegen nok van 

den voormaligen vulkaan van Di-eng, namelijk, met den goenong 

Prahoe, en tusschen deze beide, namelijk , den goenong Prahoe 

en den goenong Sindoro, achet zich op den tusschenrug het 

overblijfsel van een vierden vulkaan, namelijk: de goenong 

Telerrep. 

Dezen naam geven de inlanders aan eene bergnok, die iets 

meer dan een halven kring vormt en verder van den Prahoe 

dan van den Sindoro verwijderd, zich onmiddelijk aan den 

noord-noordwestelijken voet van den laatstgenoemde aansluit. 

De beide uiteinden van deze bergnok, welke eene geringere 

hoogte hebben dan het middengedeelte, zijn naar het zuid- 

derhalve niet mogelijk zijn eene waterleiding van deze bron naar de hoogst 

gedeelten der stad daar te stellen, dewijl deze (bij Aloen-Aloen) 47’ hooger nd het 

Residentshuis liggen. 



280 

westen gekeerd en derhalve is de zoo evengenoemde halve kring 

naar deze zijde geopend. Het middengedeelte verheft zich 

omtrent 1000’ boven den bodem van den circus en zal dus 

ter hoogte van 6000’ boven de oppervlakte der zee gelegen 

zijn. De rand der nok is scherp en‘vormt, nu eens dalend, 

dan zich weder verheffend, vele kleine, steile spitsen en wel 

zoodanig dat tusschen elke twee spitsen eene lengte kloof haren 

oorsprong neemt en de spitsen zelve de hoogste punten van 

lengte ribben zijn, die langs de buitenste helling van den Telerrep, 

even als bij andere kegelbergen wordt opgemerkt, divergerend af- 

dalen. De lengte kloven zijn van boven (tusschen de spitsen) 

breeder dan onder aan. Naar de binnenzijde, welke door de nok 

wordt omvat, dalen insgelijks eenige, maar minder sterke rib- 

ben benedenwaarts; — de binnenhelling, tusschen deze ribben 

begrepen, is in steilte aan een muur gelijk en onbeklimbaar. 

Deze zonderlinge bergmassa doet zich voor als het overblijfsel 

eens voormaligen vulkaans, welke tot grooter hoogte opsteeg; 

zeker is het, dat dezelve bestond, doch ook reeds verbroken 

was, tijdens de Sindoro nog groote lava-stroomen uitbraakte; 

de binnenruimte van den Telerrep bestaat, namelijk, uit lava- 

stroomen, die zich plateauvormig allengskens meer verbreeden, 

naar gelang zij zich verder van den Sindoro verwijderen en de 

ruimte, door den halven kring der bergnok omsloten, tot aan 

den tegenovergestelden wand derzelve doorloopen; slechts de 

enge kloof der kali Poteh slingert zich tusschen deze lava- 

stroomen en den voet des binnenwands van den Telerrep bene- 

denwaarts. 

In de binnenste ruimte van den Telerrep, verborgen voor het 

oog der geheele wereld, ligt op een dergelijken vlak geworden 

lava-stroom het eenzame dorpje Sketang, welks kale hutten 

door geene andere vruchtboomen dan de Jarak (Ricinus com- 

munis) worden beschaduwd (Hoogte 4950’). 
____ Gelijk de zuidelijke hellingen van het Di-eng gebergte, de 

hellingen van den Soembing en van den Sindoro, benevens bijna 

al de zijden van derzelver tusschenruggen (met uitzondering van 

de hoogst gelegen gedeelten, de ontoegankelijkste kloven en 
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steilste spitsen), zoo is insgelijks het tusschengebergte, dat 

den Prahoe met den Sindoro verbindt, en de Telerrep bijna 
geheel en al van geboomte ontbloot. Deed zich de zoo karakte- 

ristieke vorm van vulkanische bergen hier niet aan het oog voor 

en verried zulks niet de hemelstreek, alwaar de vuurbergen 

zoo regt te huis behooren, dan zou men, op deze grasvlakten, 

tusschen grazende koeijen, terwijl men eene koele lucht inademt, 

ligtelijk in den waan geraken op een weiland in het hooge noorden 

verplaatst te zijn. 1) 

Wat betreft het bijna volkomen gemis aan wouden, ten 

gevolge waarvan de Soembing en de Sindoro dat kale uiterlijke 

verkrijgen, in welk opzigt slechts één enkele vuurberg op Java 

met dezelven overeenkomt, namelijk, de tegenover gelegen 

Merbaboe, deze bijzonderheid laat zich in geenen deele uit de 

werking van vulkanische uitbarstingen verklaren, ten gevolge 

waarvan het bestaande geboomte zou vernield zijn geworden. 

Als bewijs hiervan neme men slechts in aanmerking: 1°. dat 

de bovenste aardlaag, welke de vegetabile behleeding dezer 

bergen draagt, op den geheelen Soembing en op de beneden- 

“helft van den Sindoro uit eene vruchtbare, roodachtig bruine 
aarde (en niet uit zand of asch) bestaat; 2°. dat de verdelgende 

kracht van gloeijende lava en van steenen, die uit kraters 

worden geworpen, zich in de meeste gevallen nimmer lager dan 

1,000’ à 1,500’ beneden den bergtop uitstrekt; dit wordt men 

gewaar aan de bergen: Gedeh , Slamat, Merapi, Lamongan, Semeroe 

en anderen op Java, die, reen el just de vreesselijkste en werk- 

zaamste der vulkanen, paer met de digtste en ondoordring- 

baarste wouden zijn omringd, waarboven slechts hunne spitsen 
zich van 500 tot 1,500’ kaal en woest verheffen. 

Het schijnt derhalve, dat het gemis der wouden op onze java- 

sche bergen eerder een bewijs is, dat de werking van het vul- 

kanische vuur reeds voor langen tijd is uitgebluscht of althans 

*) Gelijk aldaar het geval is, zoo groeit ook hier de echte champignon (Agaricus 

tris L.) en op de koemest wordt insgelijks hier even als in het noorden de 

Asecobolus furfuraceus Pers. aangetroffen. 

19 
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dat geene groote en hevige uitbarstingen gedurende een zeer lang 

tijdperk plaats grepen, dewijl de bevolking zich zoo mogelijk 

verwijderd houdt van die kraters, welke eenmaal geweldige 

verwoestingen te weeg bragten. De Soembing en de Sindoro 

zijn beide tot op eene zeer groote hoogte bebouwd; de tabak- 

kool- en uijenvelden, welke tot eene hoogte van 7,000 op- 

klimmen (waar geene andere gewassen meer tieren willen, uit- 

hoofde van de ruwheid van het klimaat), — strekken ten . 
bewijze van den eeuwenlangen duur der bebouwing dezer 

provincie, welke de sterkst bevolkte van het voormalige rijk 
van Mataram was. De menschelijke hand, en deze alléén 
was het derhalve, die de wouden dezer bergen velde. In Mage- 
lan zijn de bosschen in der daad zoo zeldzaam , dat men brand- 
hout gaat kappen op de 10,000’ hooge kruin van den Soembing 
en hetzelve langs de wegen, wier slangelijnen men bijna op 
alle ribben van het gebergte gewaar wordt, naar beneden sleept. 

5%, Behalve op de hoogste spitsen, ziet men werkelijk 
nog wouden aan zeer steile hellingen en in zeer diepe kloven; 
zij moeten als geringe overblijfselen der oorspronkelijke wouden, 
die eenmaal alles bedekten, worden beschouwd en zijn slechts * 
staande gebleven , uithoofde van de ontoegankelijkheid der plaatsen 
waar zij zich bevinden; zulks is onder anderen het geval op 
eenen spitsen bergtop, welke zich aan de westelijke helling van 
den tusschenrug, die den Sindoro met den Soembing verbindt , 
boven het dorp Parahan verheft. | | 
Met deze kaalheid en met dit gemis aan geboomte op den 

Soembing en op den Sindoro staat het gebrek aan water, in 
elk gedeelte derzelven hooger dan 4,000’, in het naauwst verband. 
Hoe geschikt bosschen zijn om de vochtigheid van den damp- 
kring op te houden en beken en rivieren met water te voeden, 
hiervan wordt nergens klaarder bewijs gevonden dan te dezer 
plaatse; terwijl in de lengte kloven van andere met woud bedekte 
bergen, als: van den Gedeh, van den Lawoe, tot op eene 
hoogte van 8,000’ stortbeken naar beneden bruisen, ja, van 
den zoo vreeselijk werkzamen Merapi aan verscheidene zijden 
rijk van water voorziene beken benedenwaarts vloeijen, zoo 
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zijn de kloven dezer reeds voor lang uitgebluschte en tot op eene 

groote hoogte bebouwde vulkanen, behalve na het vallen van 

regens, boven 4,000 droog en geheel zonder water. Eerst 

beneden 4,000’ ontspringen bronnen in hunne lengte kloven; 

ierop maken slechts enkele kloven van de meer met woud 

bedekte noordwestelijke en westelijke zijde van den Soembing 

eene uitzondering. Uithoofde van dit gebrek aan water worden 

aan de oostelijke, noordoostelijke en andere zijden van den 
Soembing wel bebouwde. velden, maar geene en hooger 

dan 5,000 à 5,500’ aangetroffen. 

Rijstvelden in sawa’s treft men aan tot op eene hoogte van 

5,000 voet. *) Aanplanting van thee (voornamelijk op den tus- 

schenrug, welke beide vulkanen verbindt, alwaar op eene hoogte 
van 4,526’ de passangrahan Kleton staat) tot op 5,000’, — 
groenten, vooral kool- en uijenvelden tot op 7,000’ en tabak, die 
in alle zonen (van het zeestrand af tot op 7000") wordt geteeld, — 
deze zijn de gewassen, welke op vele gedeelten der hellingen 

van den Sindoro de grenzen der bebouwing vormen. Alle andere 
en veel meer uitgebreide streken gronds, welke niet bebouwd 

“worden, zijn heinde en verre met Allang gras (Imperata Allang) 
bedekt; eerst boven de hoogte van 7,000’ komen boschjes van 
Alpenboompjes- voor, waaronder Thibaudia vulgaris en Dodonaea 
triquetra het menigvuldigst zijn, wier dunne stammen nog zekeren 
jeugdigen wasdom verraden. Aan de hellingen dezer bergen 
wassen hunne stammen, in de zone van 7,000 tot 8,000’, niet 
hooger dan 12 à 15 voet, terwijl hunne gewone hoogte op de 
toppen dezer bergen 5 à 7’ bedraagt. De bosschen van dit 

geboomte, welke op zich zelven reeds dun en spaarzaam voor- 

komen, zijn daarenboven nog op vele plaatsen door de bijl en 

geworden. 

*) Rijstvelden worden voornamelijk langs dalen aangetroffen, waar rivieren door 

loopen; zij vormen somtijds, vooral bij Wonosobo, aan de zuidwestelijke zijde van 

den berg een zeer kunstig gevormden aanleg van trappen, van welken de enkele 

terrassen (die allen met zekerheid overstroomd kunnen worden) op vele plaatsen 

slechts eene breedte van 2' hebben, terwijl zij, zich 6 à 8’ boven elkander verhef- 

fende, op deze wijze tegen de steilste wanden oploopen. 
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Slechts aan de westelijke zijde van den Sindoro, die, gelijk 

met alle bergen op Java het geval is, vochtiger, koeler en 

derhalve woester en minder bebouwd is dan de oostzijde, wor- 

den eenigzins digtere bosschen aangetroffen en dalen zij tot op 

eene hoogte van 5,000, ja, zelfs van 4,000’ af. (De westzijde der 

bergen op Java wordt minder door de zon beschenen dan de 
oostzijde. Dewijl de hemel van des morgens vroeg tot aan den 
middag meestal helder is, zoo valt het ongetemperde zonne- 
cht op de oostzijde; om 12 of 1 uur echter hebben zich de 
wolken boven Java gewoonlijk reeds tot een algemeen wolken- 
dak vereenigd; de stralen der zon, die het westelijke ge- 
deelte des hemels doorloopt, kunnen door dit wolkendak niet 
fegtstreeks heendringen, ten gevolge waarvan de westzijde der 

minder warm en gedurende korteren tijd door de zon 
wordt beschenen.) 

Na dit overzigt der plantaardige bekleeding, der groene vegeta- 
bile oppervlakte van den Sindoro, keeren wij tot de beschouwing 
van den vorm van het gebergte terug. 

___ Aan de westzijde is de bergmassa tusschen den Prahoe en den 
Sindoro (waarop zich de Telerrep verheft) door een dalgrond 
begrensd, welke tusschen dit gebergte en de daar tegenover lig- 
gende oostelijke hellingen van den Di-eng d. i. van den Pakkoe- 
odjo overblijft; aanvankelijk loopt dezelve in eêne zuidoostelijke, 
later in eene zuidelijke rigtingg met eene zeer zachte glooijing 
van eene hoogte van 4,700 tot op 5,000’ benedenwaarts en treedt 
dezelve in het landschap Wonosobo. Behalve de helling naar 
het zuiden heen, heeft het dal nog eene zachte daling van het 
westen naar het oosten en bestaat uit niets anders dan uit de 
verlengde ruggen van het Di-eng gebergte, welke zich tot aan 
den voet van de Telerrep keten uitstrekken. 
De rigting dezer helling van den dalgrond bepaalt den loop 
or beken, want het is nabij den voet van den steilen Telerrep 

en in geenen deele in het midden van het dal, dat de kali 
oaeen met donderend geklots heenbruist. Op zi schoonen 

| van het breede zich allengskens vlak uitstrekkende 
dal staan, Re Jagonvelden, twee dorpjes, onder wier naam 
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«Djadjar» ingelijks de passangraban wordt begrepen, welke, im 
1840, aldaar op eene hoogte van 4,465 boven de oppervlakte 
der zee is gebouwd. Dit dal is eene herhaling van de bodem- 
ontwikkeling, welke wij bij den Dieng als «vlakke dalgron- 
den» hebben leeren kennen en volgt het naast aan het dal 
Badak banteng. 

Verder zuidwaarts ligt het landschap Wonosobo, aan den 
westelijken voet van den Sindoro; de Aloenplaats te Wonosobo 
ligt 2,457 boven de oppervlakte der zee. 1) 

De zacht glooijende vlakten, die van 2,658 tot op 1,850’ dalen 
en langs den noordelijken en oostelijken voet van den Sindoro van 
Adiridjo tot aan Temangong loopen, hebben wij reeds vroeger 
beschreven; zij stijgen zoo langzaam en gelijkmatig naar den 
kegel op, dat het ondoenlijk is te bepalen, waar de voet des bergs 
eigenlijk aanvangt. Eerst ter hoogte van 4,500’ wordt de helling 
van lieverlede steiler en verheft zij zich vervolgens naar de spits 
van den regelmatigsten en schoonsten kegelberg van Java, die 
in geen opzigt beneden den majestueuzen Cotopaxi, in Zuid- 
Amerika, zou behoeven gesteld te worden, ware hij slechts op 
eene meer verheven basis, niet op eene vlakte van 2 of 3,000, 
maar van 10,000 voet geplaatst. Zijn top, welke zich trotsch 
boven de wolken verheft, gelijkt volkomen op een suikerbrood, 
welks bovenstuk glad is afgeslagen, en de hellingen van dezen 
bergtop gaan zoo effen en gelijkmatig in het omliggende vlakke 
land over, dat het onmogelijk is met den cirkel eene scherpere 
grenslijn te trekken. In Sindoro, Figuur 2, wordt eene juiste 
voorstelling gegeven van het profiel dezer helling en der bergspits, 
gelijk hetzelve, van den kratermuur van den Soembing gezien, 
zich aan het oog voordoet. 

Even gelijkmatig als de kegel daalt de oostzijde van den 
tusschenrug benedenwaarts, waarover de rijweg van Temangong 
aan den oostelijken voet in eene dwarsche rigting, naar Wonosobo 
aan den westelijken voet is heengelegd. Slechts eene enkele op zich 

*) Dit is de hoogst gelegen plaats op Java, alwaar eene benting (redoute) ligt, 
welker bezetting door een officier wordt gekommandeerd. 
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zelve staande bergspits, ter hoogte van 500’ voet stoort aan deze 

zijde de gelijke glooijing der helling. In eene noordelijke rigting 

van den Soembing verheft zich, ter plaatse waar de vlak geworden 

lengte ribben der beide bergen in een loopen, een spitse en steile 

kegel, welks top nog met het groen gebladerte der oorspron- 

kelijke wouden wordt getooid, terwijl verder benedenwaarts al 

het geboomte is verdwenen. 

Boven op de kruin is de tusschenrug zeer breed en vlak en 

wordt, naar het zich voordoet, ten minste aan de oppervlakte 

slechts door den Sindoro gevormd, wiens vlak geworden ribben 

tot aan den Soembing voortloopen; zij stooten tegen de steilere 

en sneller oploopende helling van dezen berg aan. (Zie Sin- 

doro, Figuur 5.) Uitgebreide streken hebben in der daad eene 

geheel gladde en effene oppervlakte en vormen rofs-terrassen, 

die ten duidelijkste uit niets anders bestaan dan uit zeer breede 

(gestolde) lava-stroomen (van den Sindoro). Een dezer terrassen, 

iets smaller dan de anderen, is aan beide zijden door eene kloof 

begrensd en loopt in eene lijnregte rigting, met eene opper- 

vlakte even gelijk als eene tafel, tot aan de zoo even genoemde 

op zich zelve staande bergspits voort, alwaar hetzelve tegen 

stoot en eensklaps ophoudt. Hetzelve vormt als het ware eene 

korst op de dieper liggende rots, terwijl deszelfs dikte, naar 

eenige plaatsen in de kloof te oordeelen, tusschen 20 à 25 voet 

ler. 

Aan de westzijde daalt de tusschenrug in geenen deele zoo 
gelijkmatig, maar vormt hij boven Wonosobo een ver voorwaarts 

springend plateau, dat vervolgens op eens afdaalt; hierop kan 
men geene sporen van dergelijke kloven waarnemen, welke even 

als op den tusschenrug tusschen den Merbaboe en den Merapi 

van beide zijden te zamen loopen. Terwijl de oostzijde van 

den Sindoro op zulk eene regelmatige, gelijke wijze afdaalt, 
heeft de geheele zuidwest- en westzijde des kegels in de bene- 
denste zonen, tusschen de 5,000 en 4,500’, over het algemeen 

eene eigendommelijke en zonderlinge terrâsvormige gedaante, 

uit verbreede en vlak geworden lengte ribben (t. w. lava-stroomen) 

bestaande, welke, nadat zij horizontale en, van onder gezien, 



287 

schijnbaar bolvormige voorgebergten hebben gevormd, vervol- 
gens terrasvormig en tamelijk steil benedenwaarts dalen. 

Ook in de hoogere zonen wordt de kegelvorm aan deze zijde 
afgebroken door twee stompe, klokvormige bulten, waarvan de 
kleinste aan de zuidwestzijde op eene hoogte van 5,000’ staat, 
en de grootste, — de goenong Koembang, — als een op den 
Sindoro gegroeide en niet geheel voltooide tweelingberg met zijne 
spits eene hoogte van 7,000’ bereikt. or der 

Aan de noordoostzijde van den Sindoro treft men in de onmid- 
dellijke nabijheid van het dorpje Djombret, op eene hoogte van 
5,980’, de bron der voornaamste rivier dezer residentie, namelijk, 
van de Progo aan. Zij ontspringt eensklaps uit eene. grot in den 
bodem eener lengte kloof, die boven droog en zonder water 
is. Dit hol is aan de opening 20 voet hoog, wordt echter weldra 
enger en gaat op een afstand van 50 tot 40’ van den ingang in 
eene onderaardsche kloof of spleet over, waaruit het water 
(hetwelk de kloof geheel vervult). met geweld wordt voort- 
gestuwd. De wanden dezer holte bestaan uit een vulkanisch 
conglomeraat, — een zamenmengsel van lava- en trachietbrokken, 
waarvan verscheidene lagen van verschillenden aard over elkander 
liggen en waarschijnlijk door verschillende uitbarstingen zijn 
gevormd. De bovenste lagen (waaruit insgelijks het gewelf van 
het hol bestaat) zijn uit veel fijnere, meer zandachtige stof gevormd 
dan de onderste lagen, waarin veel grootere brokstukken voor- 
komen. 

Acacia’s en Weringien (vijgen) boomen beschaduwen dit schil- 
derachtige oord, 

Stijgen wij nu in onze topographische beschouwing langs de 
hellingen van den kegelberg, die voortdurend steiler worden, 
verder opwaarts. Naarmate men hooger komt, voornamelijk van 
eene hoogte van 7,000’ af‚ zijn dezelve bedekt met steen- 
brokken van zeer verschillende grootte, die naar de spits heen 
talrijker worden; deze steenen zijn nog niet verweerd en ver- 
heffen zich in al derzelver kaalheid boven den spaarzamen plan- 
tengroei. Naar het schijnt moet het ontstaan derzelven aan latere 
uitbarstingen van dezen vulkaan worden toegeschreven en schijnen 
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zij slechts op de oppervlakte der eigenlijke lava-stroomen te 

rusten, want op vele plaatsen liggen deze lava-stroomen bloot. 

Dit is vooral het geval aan de noord- en noordoostzijde , alwaar 

tusschen de 7 en 9,000’ zich teerlingvormig gekloofde rots- 

massa’s uit den grond verheffen, welke door den regen geheel 

glad zijn gespoeld; zulks merkt men insgelijks op aan de 

oostzijde, waar zich ter hoogte van 7,500’ in eene lengte kloof 

een waterval vormt !) over een rotswand, welke uit verscheidene 
evenwijdig over elkander liggende lava-lagen, ter dikte van 6 à 

10’, bestaat, en zelfs nog hooger aan den oostelijken rand van 

den top; te dezer plaatse wordt een rotswand van 50’ hoogte 

Wes die met eene bogt binnenwaarts springt. 

effenheden, hetzij door deze rotswanden, hetzij door de 

Retie Be ede ontstaan, zijn volkomen onbe- 

duidend in vergelijking van den omvang der gansche kruin en 
verbreken derhalve in geenen deele de gelijkvormigheid van de 

berghelling, welke zich in de verte volkomen glad aan het oog 

vertoont. Hoe hooger men stijgt, hoe minder bergkloven worden 

aangetroffen ; te vergeefs ziet het oog naar de diepe lengte kloven 

om, welke van de toppen van andere vulkanen benedenwaarts 

loopen. De hoog gelegen gedeelten der hellingen van den Sindoro 

loopen steil nederwaarts, maar zijn glad en zonder spleten. 

Heeft men eindelijk den rand van de rondachtige kruin bereikt, 

dan ziet het oog een plateau met het groen gebladerte van 

struiken en boomen versierd, zonder in den eersten opslag 
eenig spoor eens kraters of van eenen kratermuur te ontdekken. 

Dit plateau, hetwelk den hoogsten top van den Sindoro vormt 

en volkomen overeenkomt met het vlak eener dwarsche kegel- 
snede, is het eenige voorbeeld van dien aard, hetwelk op Java 
wordt gevonden; de oppervlakte bezit heki zulk eene geringe 
oneffenheid, dat zij van den Soembing (gelijk wordt voorgesteld 
in danae: Figuur 2) gezien, zelfs aan het gewapende oog 
geheel glad en effen voorkomt. Echter treft men twee diepe 
rn een krater op den top aan; men ontwaart 

*) Slechts dan wanneer er regen gevallen is. 
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den krater echter niet, alvorens men zeer nabij tot denzelven 
is, dewijl hij uit de omringende vlakte eensklaps in 

de diepte afdaalt, de. kraterranden zich niet verheffen en rondom 
de kolk op gelijke hoogte blijven. 

Deze krater is ongetwijfeld de kleinste, welke op Java wordt 
gevonden; in eene noordwestelijke rigting heeft dezelve ongeveer 
eene lengte van 500’, terwijl de breedte overdwars genomen 
ongeveer de helft bedraagt; met de opgegeven bovenste door- 
snede vormt dezelve eene langwerpig ronde, onregelmatige kolk, 
welker graauwe wanden op de meeste plaatsen loodregt naar 
beneden dalen. Slechts in het oosten en zuidoosten zijn de wan- 
den met puinbrokken bedekt en nemen zij daardoor eene meer 
glooijende rigting aan; uithoofde hierdoor vooruitspringende hoe- 
ken worden gevormd, is men in staat in den krater af te dalen; 
de bodem des kraters is zeer ongelijk van diepte en van allen 
plantengroei verstoken; hij bestaat grootendeels uit vulkanisch 
gruis, zand en kleine ten deele vergane steenen; slechts hier en 
daar vindt men denzelven met groote rotsbrokken bedekt. Het 
diepste gedeelte ligt noord-noordoostwaarts van het midden; 
hier vindt men tusschen loodregte wanden eene bijna vierzijdige 
kloof ter diepte van 200’, waarin het regenwater wegloopt; iets 
hooger vindt men eene kleine kom, waaruit het water echter 
geen uitloop heeft en derhalve in den regen-moesson een 
vormt. Eeriige der wanden, welke deze smalle kloof omvatten, 
namelijk, de zuidoostelijke, bestaan uit evenwijdig naast elkander 
liggende lava-platen, welke slechts naar boven toe, naar den rand 
des kraters, zich loodregt verheffen, doch van onderen in een hal- 
ven kring binnenwaarts gebogen zijn. (Zie Sindoro, Figuur 5.) 

De andere wanden des kraters, vooral de zuidwestzijde, zijn 
zuilenvormig afgezonderd; zij bestaan, wel is waar, uit zeer 
dikke, doch zeer duidelijk te islenleidels prismata (paralle- 
lopipeda), die, op elkander staande en hate door smalle reten 
(scheuren) inhet zijnde, werkelijke zuilen vormen, wier 
dikte in doorsnede 5 à 6’ bedraagt; in eene verticale rigting 
nevens elkander geplaatst, ziet men verscheidene dezer zuilen 
in den vorm van ribben vóór de anderen uitspringen. 
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Met uitzondering der beide zandvlakten , is de rand des kraters, 
benevens het grootste gedeelte der gansche kruin met kleine lava- 

brokstukken bedekt, die nu eerst beginnen te verweeren en 

waarop men het begin van eenigen plantengroei, namelijk, lichenes 
ontwaart; het zuidelijke eind is eenige voeten lager dan de 

andere zijden, en ligt het digtst bij den rand der kruin, ter 
plaatse waar deze tegen over den Soembing in de helling des 
bergs overgaat; de andere randen van deze kraterkolk zijn door 
die vlakke plekken omgeven, welke de oppervlakte der kruin 
uitmaken en tusschen welke de krater zich slechts als eene 
verzakking van geringen omvang voordoet. De gemeten mid- 
dellijn der kruin van den westzuidwestelijken naar den oost- 
noordoostelijken rand (van a tot bop Sindoro, Figuur 4) bedraagt 
1,200 par. voeten; de breedte van den kratermond, op de plaatsen 
waar die het breedst is, ongeveer 200. Het hoogste, doch 
insgelijks vlakke punt van de gansche kruin schijnt in het 
eigenlijke midden gelegen te zijn, namelijk, ten noordwesten 
van den krater; dit punt schijnt zich echter niet meer dan 25’ 
te verheffen boven het laagst gelegen gedeelte der kruin, dat 
ten noorden van den krater wordt gevonden. Te dier plaatse 
ontwaart men, namelijk, tusschen den van lieverlede vlak ge- 
worden oever eene geringe verzakking, welke een ovaalronden 
vorm heeft en 10 voet dieper ligt dan het aangrenzende oost- 
waarts gelegen plateau; deze verzakking vormt gedurende het 
drooge jaargetijde eene zandvlakte, terwijl het water, in den 

| er eenige voeten hoog op staande, alsdan de 
kom in een meer, hooger dan eenig ander op Java, herschept. 
De gemiddelde hoogte van de meeste vlakten der kruin komt 
blijkbaar overeen met die van het gemeten punt bij 5, dezelve 
is, namelijk, 9,682 voet. 7 
Eene tweede zandvlakte, welke zich niet veel breeder, maar 

des te meer in de lengte uitstrekt, sluit zich in den vorm eener 
halve maan van het noorden naar het zuiden om de noordwes- 
telijke en westelijke helft van den top; hoewel veel dieper 
gelegen dan de aangrenzende streken en op gelijke wijze zamen- 
gesteld, even horizontaal, kaal en glad, als de vroeger beschreven 
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vlakte is de bodem slechts gedurende den regentijd in eenige der 
noordelijkst gelegen gedeelten met water bedekt. Enkele met 
mos (Ortotricha) en gras begroeide plaatsen vormen hier en daar 
als het ware eilanden op dien kalen bodem. 

Midden door het zuidelijke gedeelte dezer vlakte, welke aldaar 
eene breedte heeft van 120’, benevens door de iets hooger 
liggende tusschenruimte, welke eerstgenoemde vlakte van den 
krater scheidt en verder door geheel het overige zuidwestelijke 
gedeelte der kruin gaat eene enge, maar onpeilbaar diepe 
scheur, of spleet; dezelve neemt haren aanvang in den noord: 
westelijken hoek des kraters, splijt de gansche rotsmassa in de 
rigting van het zuiden 55° ten westen en loopt ver langs de 
helling des bergs benedenwaarts. 
Op eenige plaatsen is deze spleet met puin toegeschoten, op 

eenige anderen met struiken bewassen, terwijl hier en daar 
natuurlijke bruggen, uit zaâmgestorte en tegen elkander leu- 
nende rotsklompen gevormd, over dezelve leiden (waarvan eene 
doorsnede in Sindoro, Figuur 6, wordt gegeven); op som- 
mige plekken in de zandvlakte is de scheur tot gaten verbreed; 
over het algemeen is zij van 5 tot 6 voet breed, zoodat men 
over dezelve kan heen springen. In het zuidwestelijkste gedeelte 
der kruin vormt zij eene werkelijke scheur (breuk), welke een 
scherpen rand heeft en den bergtop in twee deelen verdeelt; 
uithoofde de vooruitspringende hoeken aan de eene zijde vol- 
komen met de holligheden of bogten der andere zijde overeen- 
komen en de wanden van deze scheur glad en niet verweerd 
zijn, zoo moet dezelve eensklaps zijn ontstaan. Langs den 
buitenrand is de oppervlakte met geboomte wter waarvan 
de wortels voor een gedeelte bloot liggen. 

In het midden der zandvlakte is de breedte der spleet toe- 
genomen en vormt zij twee (langwerpig arn gaten, die eene 
middellijn van 20 à 25 voet hebben, doch dieper meen 

waarts door zaämgestorte puinmassa’s gesloten zijn. Uit deze 

gaten en op eenige andere plaatsen in’ deze scheur, oostwaarts 
en in de onmiddellijke nabijheid der zandvlakte gelegen, stijgen 

met een zacht gebruis zwavelig zure dampen op; de wanden 
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der spleet zijn op die plaatsen met zwavelkristallen, benevens met 
een witachtig geel beslag van gesublimeerde zwavel bedekt, ja, 
hetg pmerkelijk is, zelfs de st van eenige Thibaudia- 
boompjes, die zich in de onmiddellijke nabijheid der scheur ver- 
heffen, zijn met dergelijk zwavelachtig beslag overtrokken. 

Dit zijn de eenige sporen van vulkanische werkzaamheid, welke 
nog op den Sindoro bespeurd worden; in den krater des vulkaans 
heeft alle werking opgehouden. 
_Zuidwestwaarts van de zandvlakte, ter plaatse waar de spleet 

niet is toegeschoten, was ik niet in staat hare diepte te peilen; het 
links en regts aanslaan der steenen, welke in de scheur werden 
geworpen, hoorde men gedurende ruim 1/} minuut; eindelijk ver- 
nam men een geluid als dat van een voorwerp, hetwelk in een 
diepen put wordt geworpen. Men zou de proef kunnen nemen 
om zich, door middel van een touw in deze spleet te laten afzak- 
ken; enal kan men op deze wijze de werkplaats der Cyklopen 
niet bereiken, zoo zou toch deze proefneming de gewigtigste re- 
sultaten nopens de temperatuur der rotsen, aangaande den geolo- 
gischen bouw en de wijze waarop de lagen verdeeld zijn in het 
binnenste des vulkaans, enz. kunnen opleveren, zélfs ingeval 
de spleet slechts eenige duizend voet diep binnenwaarts drong *). 
De boompjes, wier groen den top versiert (Thibaudia, Myrica, 

enz.)staan wel is waar overal verstrooid in het rond, maar zij 
zijnin het midden der kruin, tusschen den krater en de zand- 
vlakten, het weligst tot kleine boschjes vereenigd. Het fraaije 
loof derzelven, waarin kleine gele Fringillen kweelen, neemt in 
omvang toe, werpt immer donkere schaduwen over de lava- 
puinhoopen en bevordert daardoor den groei van mosplanten, 
onder welk bekleedsel de steenen hunne geheele oplossing te 

Slechts in den krater vertoont zich geen plantengroei. Dor 
en graauw ligt daar die rotskolk, langs wier wanden het geluid 
der naar binnen geworpen steenen met eene klagende echo 

a) Men begrijpt ligtelijk, dat eene dergelijke proefneming zonder wel beraamde toebereidselen niet kan gemaakt worden, en dat mij daartoe destijds alle gelegen- 
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wordt terug gekaatst. De stilte binnen deze ruimte wordt slechts 
gestoord door de zwevende vlugt van eenige zwaluwen, die 
hare nesten in de scheuren der rots gebouwd hebben. 

B. Uitbarstingen. 

Naar mondelinge mededeelingen van deRegenten van henna 
en van Wonosobo had er in 1818 (in welke maand was niet 
meer bekend) eene uitbraking van asch plaats, welke tot aan de 
noordkust bij Pekalongan vloog. De kracht der uitbarsting schijn: 
slechts gering te zijn geweest, want men heeft niet kunnen 
bespeuren, dat lava-stroomen uitgebraakt of steenen werden uitge- 
worpen; het schijnt, dat deze vulkaan sedert 1818, even als 
zijn tweeling, de Soembing, slechts dampen van geringe betee- 
kenis heeft ontwikkeld, welke van den voet des bergs met het 
oog niet kunnen waargenomen worden. 

G. sind die dezen boeg! hebben baagchtal 

Uithoofde menige fe vee 3 der pn gesteldheid 
van een landschap zich.getrouwer in een reisverhaal del zg 
eene topographische beschrijving laat. voorstellen, zij het mij 
vergund met eenige woorden melding. te maken van de togten, 
die ik op den Sindoro heb gemaakt. Niets is ter openbare kennis 
gekomen of deze berg reeds vroeger is bezocht geworden. 

Op den 3'" Junij, 4838, beklom ik den berg voor de 
eerste maal aan deszelfs oostzijde. Den vorigen dag had ik, 
vergezeld van D'. Fritze, den 10,000’ hoogen Soembing 
men; er bleef mij tot het bestijgen van zijnen niet minder hoogen 
nabuur, den Sindoro, slechts éénen enkelen dag over, dewijl 
mijn reisgenoot mijne aankomst te Magelan nog 
avond verwachtte. Om deze redenen vertrok ik des nachts met 
fakkellicht uit het dorp Parakan *) en kon slechts over eenige 

- *) In dit dorp worden bijna nitsluitend Chinezen en — zwijnen aangetroffen. Zij 
hebben hunne woningen omringd met hooge muren, uit steenen, door de beken 
nederwaarts gevoerd, gebouwd, dat aan het dorp al het uiterlijk van eene vesting 
geeft en het mistrouwen gaande maakt. 
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weinige uren tot het onderzoeken van de kruin des bergs, die 
ik ten 10 ure had bereikt, beschikken. | 

Toen ik den berg op den 5tr April, 4840, ten tweeden 
male beklom, bleef mij meer tijd overig. Ik kwam toen 
van Dieng en koos nu de noord-noordwestelijke helling, langs 
welke ik denzelven op nieuw zou beklimmen, dewijl aan die 
zijde, ter hoogte van bijna 5,000’, nog een dorpje, Sketang 
geheeten, (binnen den omtrek van den Telerrep) gelegen is en er 
derhalve tot op die hoogte wegen (kleine voetpaden) aanwezig 
zijn. De tien koelie’s uit Wonosobo, die een gering gedeelte van 
mijne pakkaadje +) droegen, wisten van geen gehoorzamen ; zij 
vlijden zich op den weg, die over den verbindingsrug tusschen 
den Telerrep en den Sindoro loopt en naar Adiridjo voert, neder 
en weigerden dezen te verlaten om in het ongebaande gedeelte, 
namelijk, verder opwaarts naar den kegel, op te klimmen. Zij 
lagen als blokken neder. Hen bezielde geene geestdrift. Bij 
deze gelegenheid bleek mij, hoe onregtvaardig die bedaarde 
menschen oordeelen, die de geestdrift verachten; het is eene 
kracht, die somwijlen sterker werkt dan de expansie-kracht 
van den waterdamp, dan het geweld van het buskruid; ware 
Columbus niet met geestdrift bezield geweest, dan zou hij Ame- 
rika bezwaarlijk ontdekt, dan zou Cook de aarde niet hebben 
omgezeild; zonder haar zouden ons waarschijnlijk de Andes 

en Koning, den Chimborasso, onbekend zijn gebleven! 
Ik beproefde derhalve eenige geestdrift in hen op te wekken, en 

hanen d id Pi riep hen toe: Voorwaarts! — Neen, zij schen 

van kwikzilver verkregen te hebben. Wat stond jen nu te doen? 
«Gaat zacht met den inlander om!» zegt de Regering. Het is on- 
toochenbaar, dat zulks een uitmuntende stelregel, een in elk op- 
zigt prijzenswaardig grondbeginsel is; ongelukkiglijk echter kon 
zulks in dit geval niet zoodanig toegepast worden, om mij hier op 
den Sindoro van nut te zijn. Maar voor geestdrift waren mijne 
koelie’s niet vatbaar; geld achtten zij te weinig, om daarvoor 
meer moeite te doen dan gewoonlijk. Kent iemand nog een ander 

*) Het overige gedeelte was reeds in het diepland vooruitgezonden. 
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middel om hen in beweging te zetten, dat hij het mij zegge. Mij 

was er nog slechts een enkel bekend, namelijk, het beginsel van 

vrees. t) Ik dreef hen voor mij uit, terwijl ik den laatsten in het 

voortduwen der anderen mede de hand-bood. Zoo bereikten zij, 

hoewel langzaam en met veel kermen, eindelijk eene hoogte van 

bijna 9,000/; hier echter bleven zij op eene rotsgraat liggen. Som- 

migen hielden zich ziek, en niets was in staat eenen enkelen te 

bewegen om weder op te staan. 

Reeds vernam ik het schorre geluid van den ark en. zag 

bliksemstralen de zwarte wolken doorklieven, die zich beneden 

onze voeten zamenpakten; reeds begon ik te twijfelen of het mij 

mogelijk zou zijn mijne geringe pakkaadje (met de instrumenten) 

op de spits des bergs te kunnen brengen. (Ik had wel is waar den 

Resident van Kadoe verzocht mij op dezen dag tien koelie’s 

op den bergtop toe te zenden, ten einde met de dragers uit 

Wonosobo te kunnen verwisselen, maar met hoe weinig zekerheid 

kon ik op een gewenscht gevolg van dezen brief hopen?) 

Daar hoorde ik eensklaps eenige stemmen boven mij; een 

aantal goed gekleede Javanen sprongen als gemzen door het 

kreupelhout, pakten, zonder vragen, mijne bagaadje op en vele 

pen bergopwaarts! 

Ik volgde hen op den voet en mijne Wonosoboërs, die nu 

weder begonnen te herleven, strompelden, bevrijd van den last 

dien zij vroeger hadden te dragen, achteraan en spoedig be- 

reikten wij op die wijze den top. 

Boven aankomende, bleef ik sl staan. Verwondering belet- _ 

tede mij eene schrede voorwaarts te doen. Zag ik voor mijne 

oogen den woesten top van den Sindoro, of was het eene bazaar 

of eene kermis, welke ik hier aanschouwde? Hier waren hutten 

opgeslagen, ginds flikkerden de vlammen van een aantal vuren 
omhoog; daar werd gekookt en gebraden, terwijl verder op 
groepen van Javanen waren gezeten, waarvan sommigen zich 
met vrolijke gesprekken, anderen Een spele bezig hielden. Allen 
waren even lustig. Nu trad een welleven hoofd nader en 

1) Door generaal Daendels reeds met goed gevolg in praktijk gebragt. 



296 

geleidde mij naar eene tafel, waarop Pomona’s rijkste gaven, als 
Sirikaja’s (Anona squamosa), doekoe’s (Lansium domesticum), 
pisangs, jamboe’s, en bowah salakh (Salacia edulis), hier op de 
9,500’ hooge spits eens vulkaans prijkten, en waarbij een voor- 
raad van den heerlijksten wijn niet vergeten was. 

Toen de hoofdman mij alhier in naam van zijnen heer en 
meester welkom heette, rigtte ik het oog onwillekeurig naar 

het zuiden 51° ten oosten, waar, beneden in het dal naast den 
kleinen berg Tidar, de toovenaar woont, die den top van den 
Sindoro zoo schoon herschapen had. 

" — «Leve Hartmann, Resident van Kadoe!» — 
Thans ontbraken mij noch tijd, noch hulp om den top naauw- 

keurig te onderzoeken en op te nemen. De kleine zandvlakte, 
achter den krater gelegen, welke in 1858, in de maand Junij 
(derhalve in den zoogenaamden goeden moesson), droog gevonden 
werd, was nu in een klein meer herschapen, waarin het water ter 
hoogte van 5 voet stond; de uit steenbrokken gevormde brug, in 
de zuidwestelijke spleet des bergs, was waarschijnlijk door eene 
aardbeving ingestort; verdere veranderingen kon ik niet bespeu- 
ren. Nadat ik opden volgenden morgen het genot had gesmaakt 
het Dieng gebergte, waarin ik mij nu gedurende langer dan 
eene maand had opgehouden, in zijne geheele uitgestrektheid, 
ne zijne kraterkolken en dalen (waarvan geen enkele mij 
bekend gebleven was) te aanschouwen (zie Di-eng, Figuur 2), 

koos ik de noordoostelijke helling om af te klimmen. 
Komt men, na een langdurig oponthoud in het hooggebergte, 

weder in de laag gelegen streken aan, dan ondervirdt men 
bijna gelijke gewaarwordingen als een reiziger, die kortelings 
uit een noordelijk gelegen land in een tropisch gewest aankomt. 
De heerlijke dalgrond Lampoejang, welke zich met zijne schit- 
terende rijstvelden, met zijne daar tusschen verstrooid staand 
palmboschjes (waarop zich de heldere zonnestralen spiegelden), 

zijden toewoei, de Acacia’s en vijgenboomen, die zich nu weder 
ter zijde van den weg verhieven (op he hoogland tieren deze 
boomen niet), in een woord, al de plantenpracht der keerkrings- 
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landen, die mij (bij het afklimmen van den Sindoro naar Adi 

rèdjo gaande) nu weder omgaf, bragten in mij eene verrukking 

te weeg gelijk ik vroeger ondervond, toen ik de met palmboomen 

beschaduwde kusten van Java — in de straat van Soenda voor 

de eerste maal gewaar werd, — een indruk , die mij deed wanen, 

dat ik den blik vestigde op de rijk begiftigde beemden van Meso- 

potamië, waarin men wil, dat het paradijs gelegen was. Toen 

ik de hoofdplaats Adi rêdjo naderde, schalde de toon"der gammelan 

en vrolijk wapperde de Nederlandsche vlag in de lucht! 
se 

D. Gedaanteveranderingen. 

Wij hebben den regelmatigen kegelvorm van den Sindoro, 

de gladde oppervlakte van de hoogere gedeelten der hellingen, 

waarop geene voren van eenige aanmerkelijke diepte worden 

bespeurd, benevens de plateauvormige gedaante van de kruin 

(slechts door een krater van geringen omvang doorboord) leeren 

kennen en gezien, dat deze vorm eens vulkaans op Java zeer 

zeldzaam voorkomt, en dat bij al de andere vulkanen, op 

weinige uitzonderingen na, de kruin slechts uit een kringvor- 

migen, rondom een kvond heen getogen rand bestaat. Thans 

rijst de vraag: is zulks de oorspronkelijke vorm van den Sindoro, 

of wel is dezelve uit latere omkeeringen ontstaan ? der 

Ten einde deze vraag op te lossen, zullen wij den woet des 

vulkaans, ter plaatse waar dezelve met het omliggende terrein 

in aanraking komt, in oogenschouw nemen; aldaar worden wij 

gewaar (vergelijk het vroeger gemelde), dat de gansche tusschen- 

rug van den Telerrep door den Sindoro is gevormd geworden 

en dat zijne lava-stroomen in den vorm van platten zich tot 

binnen in den Telerrep uitstrekken en den bodem der halfkring- 

vormige ruimte, door dien berg omgeven, uitmaken: wijders 

dat de geheele tusschenrug, welke den Sindoro met den Soem- 

bing vereenigt, aan deszelfs oppervlakte ar de zich mari! 

welke zich ver benedenwaarts en over den bergr 

ken en den voet van den Soembing, waar bedek zij sn 
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gevloeid, bedekken. Hierdoor komen wij tot het besluit: dat, 

toen de Soembing geene lava meer uitbraakte, zulks uit den 
Sindoro nog plaats greep en dat zijne gladde oppervlakte en 

regelmatige, kegelvormige gestalte aan gelijkmatige, zachte en 

ruime uitstortingen van lava, naar alle zijden heen, moet toege- 

schreven worden; deze lava-stroomen vloeiden over den kring- 

vormigen rand des kraters en vulden deszelfs geheele opening 

tot op het ‘middengedeelte na, hetwelk de tegenwoordige 

krater uitmaakt, zoodat geen opstaande rand in het rond der 

spits meer kenbaar is’ en zij hare plateauvormige gedaante 

verkreeg. 

Door deze lava-stroomen, die bekoelden en hard werden na 
zich in de breedte te hebben uitgestrekt, ontstonden nu die 

platten in den Telerrep en op den tusschenrug, benevens de 
terrassen, welke naar de zijde van Wonosobo benedenwaarts 
dalen. Na dit tijdperk, gedurende hetwelk gesmolten lava uit 
den krater vloeide, hadden slechts nog’ uitbarstingen uit dezen 
vulkaan plaats van gloeijende lava-brokken, welke de oppervlakte 
dier glad geworden stroomen bedekten, terwijl nog later slechts 
asch werd uitgebraakt. (Bij eene dezer uitbarstingen ontstond 
de zuidwestelijke scheur der kruin.) 

Van deze scheur, die in de zuidwestelijke helft der kruin 
rdt aangetroffen, hebben wij in de topographische beschou 

wing reeds gesproken, ter welker plaatse reeds met een enkel 
woord op de nieuwheid en het plotseling ontstaan derzelve werd 
gewezen. Uit het bestaan van die halfkringvormige zandvlakte, 
welker bodem, door zijne horizontale ligging en zijnen scherp- 

_begrensden omtrek het bewijs oplevert, dat hij met water is 
bedekt geweest (hetgeen ook blijkt uit de overeenkomst met 
het andere nog bestaande meer), verkrijgen wij een middel om 
den betrekkelijken ouderdom dezer scheur, benevens de wijze 
van haar ontstaan na te gaan; want 10. moet zij noodzakelijk 
van latere dagteekening zijn dan de bodem van het meer, 
dewijl, na het ontstaan der scheur, zich geen meer, en derhalve 
ook geen horizontale bodem eens meers kon vormen, uithoofde 
al het te zamen vlietende water alsdan kon afloopen en in de 
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spleet wegstroomen, zonder dat uit hetzelve een meer kon 

ontstaan. 

2o. Eenige bejaarde Javanen, die zich met mij op den top des 

vulkaans bevonden, verzekerden mij, dat die halfkringvormige 

zandvlakte, in 1852, nog een meer was, waarin zich destijds 

een groot aantal bergeenden ophielden. Is deze opgaaf juist, 
dan moet de spleet na 1852 zijn gevormd geworden, hoewel 
volstrekt geene uitbarstingen van den vulkaan of hevige aard- 
bevingen sedert dien tijd hebben plaats gegrepen. 

En toch zou men veronderstellen, dat eene dergelijke scheur 

of breuk, die dwars door de vaste rotsmassa der halve kruin tot 

in eene peillooze diepte benedenwaarts dringt, en den bergtop 

in twee deelen splijt, — niet zou kunnen geschieden zonder dat: 

eene geweldige kracht daartoe werd aangewend en dat het in 

beweging brengen van zulk eene kracht onmogelijk de op- 

merkzaamheid der bewoners van de omliggende dorpen had 

kunnen ontgaan. 

De gesteldheid der boompjes (Thibaudia’s en andere soorten), 

welke ter linker- en ter regterzijde der spleet worden aange- 

troffen en welker wortelen zoodanig neêrhangen en in de scheur 

te voorschijn treden, dat zij er nimmer op die wijze hebben 

kunnen groeijen, bewijst insgelijks, dat de berg met geweld is 

van één gereten; de boomen en struiken zijn blijkbaar alle nog 

jong, terwijl verder de nog frissche, weinig verweerde oppervlakte 

van de wanden der scheur een bewijs oplevert, dat dezelve eerst 

voor korten tijd is ontstaan; wijders toont het tegenover elkander 

staan der holligheden en scheuren aan den eenen en der uit- 

stekende en vooruit springende stukken aan den anderen wand 

(welke volkomen in elkander zouden passen, indien beide wan- 

den zamengevoegd konden worden), op eene hoogstwaarschijn- 

lijke wijze aan, dat de scheur plotseling door bersting of splijting 

is gevormd. Ja, zelfs nabij die plaatsen der scheur, waar dam- 

pen opstijgen (de vroeger vermelde solfatara’s), staan eenige 

Thibaudia-boompjes zoo nabij aan den rand , dat hunne stammen 

met een zwavelachtig beslag zijn bedekt en een gedeelte hunner 

wortelen door de uitstroomende dampen wordt verwarmd. Zij 
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blijven wel is waar voortgroeijen, maar het is zeer onwaar- 

schijnlijk, dat zij op die wijze zijn opgekomen; welligt pleiten zij 

meer dan andere omstandigheden voor de latere dagteekening 

der scheur, welke. ontstond nadat de krater misschien reeds gedu- 

rende eeuwen was uitgebluscht. Sedert langer dan 20 à 25 jaar 

kan dezelve in geen geval bestaan. Indien men aan de vroeger 

gemelde opgaaf nopens het jaar 1852 geen geloof mag hechten, 

zou de spleet dan kunnen gevormd zijn geworden door de 

zachte uitbarsting, welke in 1818 plaats greep? 

Het voortzetten dezer beschouwing laten wij aan toekomstige 

reizigers over. 

Dat deze vulkaan nog niet zeer lang geleden lava-brokken 

en rapilli moet uitgebraakt hebben, mag worden aangenomen, 

uithoofde de massa’s van rotsbrokken en gruis, die de bovenste 

zonen en de kruin van den Sindoro bedekken, nog zoo weinig 
verweerd zijn; dit gevoelen wordt mede versterkt door den nog 
jeugdigen wasdom der op deze rotsen groeijende Alpenboompjes, 
die, ter naauwernood 5 à 7 voet hoog, in vergelijking van de 
op den Manellawangie voorkomende boompjes hunne eerste jeugd 
naauwelijks hebben bereikt en insgelijks jonger zijn dan die, 
welke op den Tjerimai en op den Lawoe voorkomen (deze laat- 
sten zijn 68 jaar oud). Of de uitbarsting van 1818 was hevig 

veg om vroeger aanwezige wouden te vernietigen (en dan 
zon 1 het nu staande geboomte 22 jaar oud zijn), of er hadden 
voor 1818 herhaalde erupties van asch en steengruis plaats, 
welke den weligen groei der planten belemmerden. 

26. SOEMBING. &% 
A. Topographisch overzigt. 

Br. 725. — L. 110°,41/»’. — H. 10,548.. 

_ De Soembing is 660 voet hooger dan zijn noontesalike 
tweeling, de Sindoro, maar minder steil +) dan deze laatste 
mans beslaat hij een grooteren omtrek. Hij heeft de gedaante 

Oogenschijnlijk zijn de hellingen der bergen immer steiler dan werkelijk het 
geval is. Wanneer men zich herinnert hoeveel inspanning het beklimmen van cen 
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van een stompen kegel, welks helling onder eenen hoek van 
niet meer dan 26° daalt; de gelijkvormige daling in de bovenste 
gedeelten der helling wordt slechts gestoord door eenige voor- 
uitstekende rotsgevaarten in het noordoosten, — en in de 
onderste zonen door twee trachiet-voorgebergten, die, het eene in 
het zuiden en het andere, Sélo grijo, in het züidoostd” zich in 
eene dwarsche rigting voorbij den vulkaan uitstrekken. Het laatste 
voorgebergte verheft zich in verscheidene steile, ja, kolomvor- 
mige spitsen, van welke eenigen bijna alleen staan en slechts 
door smalle kammen met het overige gedeelte van het voorge- 
bergte zijn verbonden, terwijl anderen ter wederzijde door diepe 
kloven worden begrensd 

In eene dezer kloven staat de aloude Siwa-tempel Sélo grijo 
(2,225' boven de oppervlakte der zee), naar welken naam wij 
het geheele voorgebergte willen noemen. De binnenwaarts dalende 
hellingen van de voorgebergten vormen, alvorens zij weder naar 
den top des vulkaans opklimmen, een tamelijk vlak, doch kaal 
tusschenland (of tusschenrug), dat achter het zuidoostelijk voor- 
gebergte eene grootere hoogte schijnt te hebben, dan achter 
het zuidwaarts gelegene, waarover, in de nabijheid van het 
dorp kali Anggrèk, de wegpas, 2,640 voet hoog , van Magelan 
naar Bagèlèn heenvoert. Zuidwaarts naast dezen pas verheffen 
zich de heuvels van het weinig ontwikkelde voorgebergte; 
noordwaarts stijgt de bodem, hoewel zeer zacht en langzaam, 
echter onmiddellijk en onafgebroken hooger naar den Soembing 
opwaarts en vormt eene schoone, gelijkmatig klimmende helling, 
die ter hoogte van 5,200’, nabij Kindjo mojo, met thee is 

dergelijken berg kostte, dan verwondert men zich somwijlen over den geringen val 
der helling, wanneer men denzelven naderhand meet; het best geschiedt zulk met 

meet. Naar deze meting van den Soembing, die aan de naar Mage an gekeerde zijde 
daartoe gp geschikt is, dewijl dat gedeelte der ma niet met wouden is 
bedekt, meen ik te mogen veronderstellen, dat de steilste bérgen op Java, de Sin-_ 
doro en d td in hunne bovenste helft slechts een hoek van 30° met 
den horizon maken 
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beplant. Op gelijke hoogte als deze plaats schijnt het meer oost- 

waarts liggende tusschenland, tusschen het voorgebergte Sélo grijo 

en den Soembing, gelegen te zijn. De wijze waarop deszelfs 

noordwestelijke helling met de zuidoostelijke helling van den 

Sindoro te zamenloopt en een 4,526' hoogen bergzadel vormt, 

hebben wij reeds bij de beschrijving van laatstgemelden vulkaan 

leeren kennen. Aan alle andere zijden dalen de hellingen vrij, — 

in derzelver loop gedurig minder glooijende vlakten vormende, — 

in de omringende dieplanden nederwaarts. Deze zijn: ten oos- 

ten en ten zuidoosten tot aan het zuiden Kadoe, alwaar de 

voet der helling (1,000 à 4,500: boven de oppervlakte der zee 

gelegen) door de Progo wordt bespoeld; van het zuiden tot 

aan het zuidwesten de neptunische bergen van Bagélèn, en 

ten noordwesten het 2,460’ hooge land van-Wonosobo. 

Hoewel de helling van dezen 10,500/ hoogen kegelberg, op een 

afstand gezien, zich volkomen glad en gelijkvormig voordoet, is 

het echter op verre na niet het geval, dat dezelve werkelijk eene 

glooijende vlakte vormt; zij bestaat in tegendeel geheel en al uit 

smalle lengte ruggen of ribben, welke, hoe verder zij beneden- 

waarts dalen, zich gedurig in een grooter aantal takken splijten, 

en welke, langzamerhand breeder wordende, var den top des 

en naar alle zijden heen, in den vórm der stralen van een 

‚ divergerend afloopen; hoezeer deze ribben op 

sana Ta een slingerenden loop hebben, mag hunne rig- 
ting, over het algemeen genomen, regt genoemd worden en zijn - 

_zij door tusschenkloven van elkander gescheiden, die in eene gelijke 
rigting als de ribben voortgaan en wier grond scherp toeloopt. 

Bij den Soembing vormen slechts weinige dezer kloven insnijdin- 

gen in den hoogsten kratermuur; de meesten daarentegen (en 
deze aanmerking is evenzeer van toepassing op de ribben) worden 
eerst eenige honderd voet beneden de spits gevormd; hieruit volgt 
derhalve: dat de hoogste zonen des bergs aan de meeste zijden 
eene effen en door geene voren den oppervlakte bezitten. 

Deze lengte ribben, welke den vorm der oppervlakte van alle 
vulkanen op Java zoo bijzonder kenschetsen, hebben bij elken 
vulkaan eene bepaalde hoogte, of, hetgeen hetzelfde zegt, hunne 
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tusschenkloven hebben eene bepaalde gemiddelde diepte, welke 

echter bij de verschillende vulkanen aan groote afwijking onder- 

hevig is. De diepte der kloven, of de hoogte der ribben in eene 
dwarsche rigting naast de kloven (van welke slechts enkelen, 

bij wijze van uitzondering, iets meer of minder dieper zijn), 

bedraagt op den Soembing, omtrent het midden, namelijk, op 

9,900’ hoogte van den berg, 250 à 500 voet. Bij de meeste 

bergen bereiken zij hunne grootste diepte eerst omtrent het begin 

der benedenhelft, dat is te zeggen, op eene hoogte van 5,500 à 

4,000 voet bij bergen van 9,000 voet hoogte. Bedraagt nu de mid- 

dellijn van den Soembing ter hoogte van 5,500, gelijk uit gedane 

opmetingen ongeveer is gebleken, 19,500 voet, dan maakt de 

hoogte of beter gezegd, de vooruit springende dikte der ribben (à 

215 voet) slechts het ‘/7°® gedeelte van de dikte der gansche 

bergmassa uit; in dier voege zou eene dwarsche doorsnede van 

den kegel op deze hoogte zich als gekerfd of ingesneden vertoonen. 

Zoo diep, ja, zoo huiverigwekkend diep deze kloven derhalve 

met betrekking tot de grootte van een mensch somtijds voor- 

komen, — 200 zijn zij toch in vergelijking van de gansche 

massa van den Soembing (de lengte van deszelfs middellijn) - 

even gering, als de hoogte van den Himmalaija of van den 

Chimborasso onbemerkbaar is, wanneer die wordt vergeleken 

met den omtrek van den ganschen aardbol, en kunnen zij 

derhalve naauwelijks voor iets meer dan geringe groeven der 

oppervlakte gelden. Hare beteekenis en de wijze waarop zij 

ontstonden, zullen wij op eene andere plaats nagaan, Het aantal 

dezer ribben op den Soembing ter plaatse waar zij aanvangen, 

namelijk, 1,800 beneden de spits, dus-ter hoogte van 8,500 voet, 

(waar zij reeds duidelijk voor het oog zigtbaar zijn) bedraagt 52; 

boven de 8,500 kunnen weinigen, in den ganschen omtrek slechts 

10, duidelijk worden waargenomen; omtrent het midden van den 

berg, op 9,500 voet worden er reeds 72 geteld en ter hoogte 

van 3,000: beloopt derzelver aantal, alle nevenribben, welke 

door gedurige nieuwe splitsingen geboren worden, medegere- 

kend, tusschen de 95 en 100. Ter hoogte van 4,500’ zijn 

de ruggen tusschen de kloven het volkomenst gevormd, 
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derzelver aantal neemt, van daar af gerekend, weinig toe, dewijl 
zij slechts nog in enkele breede, maar korte nevenribben of 
dwarsche, zijdelingsche strooken verdeeld zijn. De splitsing en 
verdeeling dezer lengte ribben van de vulkanen, welker aantal 
toeneemt naar gelang zij dieper afdalen en de omvang van den 
berg grooter wordt, heeft naar vaste wetten plaats, door her- 
haalde vorksgewijze vertakking, gelijk bij de takken eens 
booms wordt opgemerkt. Boven, in de nabijheid der plaats 
waar zij ontstaan, zijn het smalle rotsgraten, en hebben zij ter 
naauwernood eene voldoende breedte om daarop te kunnen 
staan; — omtrent het midden des bergs zijn zij van boven 
rond gebogen, hebben zij eene breedte van 5 à 25 voet, en 
leveren derhalve voldoende breedte voor voetpaden, terwijl de 
kloven, die ter linker- en ter regterzijde langs dezelve loopen, in 
den regel te steil zijn, dan dat men althans in eene regte rigting 
langs derzelver wanden naar beneden zou kunnen klimmen; 
aan den voet des vulkaans echter worden zij tot breede, bol- 
vormige en slechts zacht glooijende platten en gaan onbemerk- 
baar in het vlakke land over, terwijl de kloven, tusschen dezelve 
gelegen, in diepte mer en meer afnemen en eindelijk in gewone 
rivierbeddingen herschapen worden. — Of die ribben door lava- 
stroomen werden opgehoogd, dan wel of de kloven tusschen 
dezelven door afvlietend water werden uitgegroefd, zullen wij in 
eene latere afdeeling van dit werk trachten op te lossen. — Op 
eene hoogte van 8,500 voet, ter plaatse waar de kloven hare 
volle diepte nog niet hebben bereikt, bedraagt de middellijn des 
kegels 6,700 voet; in het middengedeelte van den berg, ter hoogte 
van 5,500 voet, waar zij hare grootste diepte, gemiddeld van 
275 voet, bezitten, is de middellijn 19,500: en ter hoogte van 
5,000 voet, alwaar de diepte der kloven begint te verminderen, 
is dezelve 44,200 voet. Op deze laatst gemelde hoogte vormen 
derhalve de ribben, wanneer de gemiddelde hoogte derzelven (of 
de diepte der kloven) op 200 voet wordt gerekend het 221 
gedeelte der geheele dikte des bergs. De middellijn der kruin 
(de ruimte des kraters) bedraagt 2,000 voet. Deze verhou- 
dingen der grootte moeten slechts als benaderingen worden 
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beschouwd; zij werden op de volgende wijze verkregen: — aan 
de zuid- zuidoostelijke helling van den berg, in de nabijheid van 
Kindjo mojo, heb ik de hoogte gemeten bij een alleen staanden 
boom, welke 5,000 voet boven de oppervlakte der zee verheven 
was en van Magelan juist aan den linkerkant van den Soembing 
werd gezien; wijders bezat ik dergelijke merken van plaatsen: 
boven dit punt gelegen, welker hoogte ik had gemeten, namelijk, 
een boven Katjêpit aan den regterkant van den berg, en een ander 
op eene hoogte van 8,500 voet, benevens een aan den voet 
eener steile rotsmassa, welke men evenzeer van Magelan, aan de 
regterzijde van den berg waarneemt. De hoogte der kruin van den 
kratermuur, welke te Magelan zigtbaar is (de hoogste wanden, 
aan de west- en noordwestzijde der kruin gelegen, kan men aldaar 
niet zien) bedreagt, naar meting met den barometer: 10,000’. 

De grootte der gemeten hoeken op de drie verschillende hoogten, 
dwars van de linker- naar de regterzijde van den berg, werd 
bepaald naar den hoek, onder welken de bekende grootte van 
7,000 voet, — tusschen den krater en het gemeten punt, ter 
hoogte van 5,000’ zich voordeed, — welke punten, daar zij op 
den zoom der helling (ter zijde van den berg) genomen waren, 

allen op gelijken afstand van den beschouwer moesten gelegen 

zijn (het geringe verschil, door de toenemende hoogte te weeg 
gebragt, daargelaten). De vermelde getallen geven derhalve de 

middellijn des vulkaans van beide zijden door het middenpunt 

genomen en wel in de rigting van het zuiden 56° ten westen 

naar het noorden 56° ten oosten, terwijl men den top (het 

middenpunt) in het noorden 54° ten westen waarnam. Hierdoor 

em men de navolgende zeer opmerkenswaardige verhouding: 
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Uit welke opgave zoowel de vorm, als de werkelijke hoek der 
helling op de naauwkeurigste wijze kunnen worden opgemaakt. 

_ De hoek, onder welken de helling daalt, bedraagt derhalve 

van de kruin des vulkaans 

tot op eene hoogte vaa. . … . 8,500 voet — 57° 

van daar tot op eene hoogte van . 5,500 » — 25° 

van daar tot op eene hoogte van … 5,000 » — 101/,° 

Verder laat zich deze verhouding niet vervolgen, dewijl be- 

neden de 5,000 voet de regelmatigheid der helling door het 

voorgebergte reeds wordt afgebroken. Deze door berekening 

verkregen grootte der hoeken stemt zeer nabij overeen met 

die, welke door directe opmeting is bekend geworden. Het 

gemeten verval van de berghelling, of de steilte derzelve met _ 

betrekking tot de horizontale lijn bedroeg in de zonen: 

_ van dekruin tot op eene h. v. 9,000 voet 56° aan beide zijden. 
van 9,000 voet » » 6,500 » 2419 » > 

van 6,500 » » » » 4,000 » 21° aan de noordoostz. 

van 4,000 » » n» 5,900 » 14th’ zuidwestzijde. 

van 5,500 » » » n= 0,000 50-100 » 

van 5,000 » » D) „2,640 1) 5 » » 

Over ’t algemeen daalde de helling van de kruin tot op eene 

hoogte van 4,000 voet, aan de zuidwestzijde: 271/,°, — aan de 

noordwestzijde: 241/,°, dus gemiddeld: 26°. 
Men wordt hieruit gewaar, dat het profiel der berghelling eene 

binnenwaarts loopende kromme lijn vormt, welke, naar gelang 
zij hooger klimt, zich met eenen des te grooteren hoek van 
de horizontale lijn verwijdert, echter eerst boven de hoogte van 
4,000 voet eene aanmerkelijke steilte verkrijgt, maar evenwel, ter 
plaatse waar zij hare grootste hoogte heeft bereikt, in de on- 
middellijke nabijheid der kruin, nog geen halven hee: vormt. 
Hoewel deze ribben, in derzelver han met korte woorden ont- 
„vouwde eigendommelijkheid, op geer enkelen vulkaan van Java 
geheel ontbreken, zoo zijn zij echter (dewijl de natuur, in het 
algemeen genomen, geene wiskunstig regelmatige vormen in het 

1) Of tot aan den wegpas naar Bagêlèn, bij kali Anggrèk. 
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groot schijnt in acht te willen nemen) menigwerf zeer onregelmatig 
en onduidelijk, of vallen zij niet zeer in het oog, uithoofde de 
tusschen dezelve gelegen kloven met woudgeboomte zijn bedekt. 
Onder alle vulkanen van Java bezit de Soembing de schoonste 
en regelmatigste ribben, en hij mag derhalve in dit opzigt als 
typus van al die anderen worden beschouwd. 

Uit dien hoofde hebben wij dezen vulkaan, benevens zijn 
zuidoostelijk voorgebergte gekozen tot onderwerp onzer teeken- 
pen en daarvan op plaat VIII van den atlas eene afbeelding gele- _ 
verd, welke, naar wij hopen, zijne physiognomie beter zal doen 
kennen dan door eene beschrijving kan geschieden. Ook hebben wij 
(in het tweede hoofdstuk der eerste afdeeling, waartoe deze zoo 
even gemelde afbeelding behoort) reeds doen opmerken, dat de 
Soembing een der bergen van Java is, welke met geen geboomte, 
maar slechts met gras zijn begroeid; tevens hebben wij bij de be- 
schrijving van den vorigen vulkaan (den Sindoro) reeds vermeld, 
dat deszelfs kloven, hooger dan 4,000 voet gelegen, ten gevolge 
van het vernietigen der wouden, geheel en al droog zijn. 

De verschillende toestanden, waarin deze lengte ribben bij de 
verschillende vulkanen voorkomen, leveren een zeer opmerkens- 
waardig verschijnsel, hetwelk meer dan elk ander middel ge- 

schikt is om ons eenige verklaring omtrent de vroegste lotge- 
vallen der vulkanen te geven. fo. Bij eenige vulkanen ontspringen 

de ribben reeds op geringen afstand van de spits, zijn aan 

alle zijden van den berg even duidelijk gevormd en loopen 

zeer regelmatig benedenwaarts, gelijk bij den Soembing, den 

Patoeha, den Tjikorai en den Tjerimai; bij deze bergen verheft 

zich de vulkanische kegel ongeschonden in zijne oorspronkelijke 

gedaante en onderging dezelve gedurende een langen tijd geene 

verwoestende schokken. — 20. Bij andere vulkanen worden zij 

eerst eenige duizend voet beneden den top gevormd en het 

geheele bovengedeelte der spits heeft geene groeven, maar eene 

gelijkmatig gladde helling; — bij deze vulkanen hebben, in 

niet zeer verwijderde tijdperken, uitstroomingen van lava plaats 

gehad, welke even als bij den Sindoro, de bovenste zonen des 
vulkaans gelijkelijk hebben overdekt en glad gemaakt — of 
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dergelijke uitstroomingen van lava hebben voortdurend plaats; 
zij vloeijen langs den kegel heen en vullen dagelijks elke oneffen- 
hei hetterreinmet ni lava-stroomen, lava-brokken en asch; 
dit zijn de nog werkzame en zich voortdurend verder vormende 
vulkanen, zoo als: de goenoeng Goentoer, de Slamat, de Semeroe 
en de Lamongan. — 50, Of de kloven maken insnijdingen in 
den hoogsten kraterrand, welke alsdan, — gelijk bij den Salakh, 
den Pangerango (de noordelijkste kraterwand van den Manel- 
lawangie), den Telerrep, den Merbaboe, den Merapi, den Lawoe 
en den Tingger, — geenen onafgebroken ringmuur van gelijke 
hoogte vormt, maar zich in vele kleine spitsen verdeelt; deze 
spitsen, door diepere tusschenruimten (het bovenste gedeelte der 
lengte kloven) gescheiden, geven aan den kratermuur een gekerfd 
en getand voorkomen. Is zulks het geval, dan mag men aannemen, 
dat de vulkaankegel zijne oorspronkelijke gedaante heeft verloren, 
en dat het gansche bovenste gedeelte (de hoogste koepel des 
vulkaans) misschien reeds voor duizenden van jaren (waarschijnlijk 
door verbrokkeling naar binnen) is ingestort; dat derhalve de 
berg vroeger veel hooger was en dat in den gekerfden muur slechts 
de rand eener dwarsche doorsnede moet gezien worden, welke 
verre beneden den voormaligen top gelegen is; de meeste dezer 
vulkanen zijn uitgebluscht of hunne uitdooving näbij; slechts 
één enkele is nog werkzaam (de Merapi) en ondergaat steeds 
veranderingen. — 4o. Of de kloven maken niet slechts insnijdingen 
in den bovensten rand, maar hare voren doorploegen den geheelen 
top, scheiden deszelfs enkele deelen van elkander, die als op 
zich zelf staande jukken of kolommen, zonder eenige de minste 
regelmaat, tusschen diepe afgronden verstrooid liggen, gelijk wij 
opmerken bij den Boerangrang, den Malabar, den Diëng, den 
Oengaran, den Wilis en anderen. 

Deze bergen hebben ongetwijfeld nog veel geduchter veran- 
deringen ondergaan, dewijl zij zich thans geheel verbrokkeld 
en ingestort aan het oog vertoonen en misschien slechts als ge- 
ringe overblijfselen moeten beschouwd worden van voormalige, 
veel hoogere kegels. Het grootste aantal van dergelijke vulkanen 
is uitgebluscht. Een derzelven, de Ringgit, — dien wij zonder zijne 

van 
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lava-stroomen en zonder de geschiedkundige berigten nopens zijne 
uidanaaen mek voor oa, n vulkaan zouden houden, — bezit vol- 

1 meer in de kloven en in de divergerende 
ribben; hij is slechts een puinhoop, de-ruïne van een vulkaan. 

Keeren wij thans tot den Soembing terug. Alvorens wij ons 
op den top begeven, laat ons nog een blik op den voet des 
bergs werpen. Voor zoo ver mij bekend is, worden geene warme 
bronnen aan den voet of in de beneden zonen van dezen berg 
gevonden *). In de streken, welke aan den noordoostelijken-, oost- 
noordoostelijken- en noord-noordoostelijken voet van dezen berg 
gelegen zijn, op eene hoogte van 1,700 tot 1,800 voet, treft men 
een ander zeer opmerkenswaardig verschijnsel aan, namelijk , eene 
groote menigte op zich zelve staande halfbolvormige heuvels, welke 
zonder orde of zamenhangin de omstreken van Temangoeng, zoowel 
aan de regter- als aan de linkerzijde van de rivier Progo in de rijst- 
velden verstrooid liggen. De meeste dezer heuvels bereiken eene 
hoogte van 50 à 40 voet, velen zijn slechts 25 voet hoog, terwijl 
een paar derzelven een iiftistal voeten hoog stijgt. De eenige 
sporen van plantengroei, welke zij opleveren, bestaan in het 
gras dat dezelve bedekt, met uitzondering van eenige weini- 
gen op wier afgeronde toppen, door Plumeriën beschaduwd, 
zich de begraafplaatsen der omringende dorpen bevinden. Deze 
heuvels waren eenmaal rijsthoopen (oppers), zoo werd mij door 
de Javanen verhaald, welke door eene vertoornde godheid eens- 
klaps in steenhoopen en bergen werden veranderd. Hoe fabel- 
achtig deze overlevering ook moge klinken, hoe zeer zij ook 
zoo geheel en al in den smaak der sprookachtige Javasche 
geschiedverhalen moge zijn, zoo is het echter mogelijk, dat zij 
volkomen juist is. — Want elke heuvel bestaat uit niets anders 
dan uit honderden van stukken lava-puin van alle mogelijke grootte, 

welke, met aarde en zand vermengd, hier op een gestapeld 

liggen, — en men ontwaart, dat al deze heuvels door den Soem- 
bing wifgeworpen massa’s zijn, welke misschien juist perd 

y 

1) In het derde hoofdstuk der tweede afdeeling zullen wij alle warme bronnen 

naauwkeurig opgeven en tevens aanwijzen tot welke vulkanen zij 
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tijd hierheen werden geslingerd, tijdens de mgeoogste schoof der 
rijstvelden, naar de gewoonte der Javanen, in oppers bijeenge- 
bragt was, welke een gelijken vorm hebben, doch kleiner zijn 
dan de thans aanwezige heuvels. 

De geïsoleerde ligging dezer heuvels, op eene overigens effen 
glooijende vlakte, — dezelver zamenstelling uit losse brokstuk- 
ken eener kristallinische lava, — van welke de meeste stukken, 
wel is waar, fijn van korrel zijn en op trachiet gelijken, maar 
onder welken er insgelijks voorkomen die meer poreuse, met 
groote luchtbellen voorziene, uitgezette massa’s vormen, — 
laten zich op geene andere wijze verklaren, dan dat zij (na uit 
den krater te zijn gebraakt) bergafwaarts stroomden en door 
een — in een half vloeibaren staat verkeerend — medium voor 
een gedeelte gedragen, tot in de (glooijende) vlakte zijn voort- 
geschoven geworden. Stieten nu die puinmassa’s, welke in een 
dergelijk medium, b. v. een modderstroom, mede voortrolden 
of wentelden, in haren loop op een -hinderpaal, zoo konden 
dezelve zich wel tot dergelijke heuvels ophoopen, gelijk thans 
im de vlakte verstrooid liggende worden aangetroffen. 

Juist aan die zijde, waar deze heuvels aan den voet des vul- 
kaans gelegen zijn, namelijk, in het noordoosten, is de krater 
van den Soembing geopend, dewijl de geheele kratermuur. aan 
die zijde ontbreekt en in puinhoopen ís ter nedergestort. De 
kruin, benevens de puinstroom, welke aan die zijde uit de 
opening des kraters benedenwaarts daalt, ‘doet zich, van de 
zijde van Temangoeng gezien, aan het oog voor als wordt afge- 
beeld in Soembing, Figuur 4. — De kracht, welke de gansche 
noordoostelijke helft van een dergelijken massieven kratermuur 
in puin deed verkeeren, kan waarlijk niet gering zijn geweest; — 
daar echter de afstand van den krater tot aan gene steenheu- 
vels tusschen 7 en 8 minuten bedraagt, en de rotsbrokken 
geheele bergen vormen en ter hoogte van 25 tot 40 voet op 
elkander gestapeld liggen, zoo zou men moeten veronderstel- 
len, dat de werpkracht verbazend groot was geweest, indien 
men wilde aannemen, dat deze hoopen uit den krater waren 
voortgeslingerd. geworden, en uit de lucht, ter plaatse waar 
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zij thans in de vlakte worden aangetroffen, nedervielen. Onge- 
twijfeld is zulks slechts met een gering gedeelte der puinbrok- 
ken het geval geweest, — terwijl daarentegen het grootste 
gedeelte derzelven door voortschuiving of afstrooming op hunne 
tegenwoordige plaats is gekomen. 

Deze verklaring wordt daarenboven door gebeurtenissen , in 
de laatste tijden voorgevallen, bevestigd. Men werpe een terug- 
blik op den Galoenggoeng. Aan den voet van dezen berg liggen, 
gelijk de lezer zich herinnert, dergelijke (halfbolvormige) op 
zich zelve staande heuvels verstrooid in het rond. Op deze 
heuvels, waarop (even als op die -van den Soembing, welke 
thans het onderwerp onzer beschouwing zijn) de grafplaatsen 
hunner vaderen lagen, vloden de beangste bewoners van Sin- 
gaparna, in dien noodlottigen nacht van den 12 op den 15 
October, 1822, toen de vulkaan, nadat hij gelijk eenmaal de 
Vesuvius vele eeuwen tot op het jaar 79 na Christus rustig 
was geweest, plotselijk op nieuw uitbarstte en de oude aan- 
wezige heuvels met een aantal nieuwe, volkomen met de eerste 
overeenkomende heuvels vermeerderde. 

Ook de voet van den Goentoer is met dergelijke massa’s 
overdekt, — en de millioenen van steenbrokken, welke de 
Papandaijang in den nacht van den 11 op den 12 Augustus, 
1772, uitbraakte, bedekken eene oppervlakte van ongeveer 
18 TO minuten, tot op een regtlijnigen afstand van 7 minuten 
van den krater, van boven eene breedte hebbende van 11, en 
beneden van 4 minuten. 

(Het zij mij vergund te dezer plaatse met betrekking tot de 
uitbarsting van den Papandaijang (in 1772) nog een bijvoegsel 
te leveren, ’t welk tot bladzijde 115 dezer afdeeling behoort. 
De aitwergnelen. vormen thans een veld van puinbrokken met 
eene als baren golvende heuvelachtige oppervlakte, waaruit overal 

__ puntige steenen zich verheffen, welke gemiddeld eene dikte van 
2 tot 3 voet hebben, nog niet verweerd zijn en waarop zich 
slechts geringe sporen van plantengroei, (grassoorten, er 
vertoonen. 

Vier beken doorstroomen tegenwoordig deze puinmassa’s. 
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Wanneer men over den rijweg van den pasanggrahan Tjisi- 

roepan bergafwaarts naar Trogon gaat, trekt men in deze rigting 

over de eerste beek, de tji Paroemboeng. Vervolgens komt men 

aan de tji Bêroem beët, en deze is de eerste beek, welke de met 

puinhoopen bedekte landstreek bespoelt. Dit puinveld begint, 

namelijk, aan den linkeroever der beek, strekt zich uit tot aan, 

de poststation Tandor, en tot aan die plaats loopt de rijweg 

ongeveer eene geographische mijl ver over hetzelve. De tweede 

beek, welke door de puinmassa’s zelve heenvliet, is de tji Bê- 

roem; zij ontspringt onder den naam van tjì Papandaijang in 

en krater des vulkaans; haar met zwavelzuur bezwangerd 

water is doór deszelfs zuurachtig wrangen smaak ondrinkbaar. 

Even als de derde beek, de tji Bali garat en de vierde, tji Jndoet 

(Tjindoet) geheeten, vliet zij al slingerend door millioenen van 

steenbrokken heen, waardoor zij zich eene kloof heeft gegraven, 

met wanden van 7 à 10 voet hoogte; op menige plaats vindt 

men, tusschen de steenbrokken langs haren oever, aluin en onzui- 
vere zwavel. Verre aan gene zijde der beek (tji) Indoet, op wel- 
ker heuvelvormigen linkeroever de poststation Tandor ligt, 
strekt zich, te rekenen van het midden des kraters, het uitwer- 
pings-terrein, dat benedenwaarts in breedte toeneemt, in eene 
noordoostelijke rigting ongeveer 7 minuten ver uit. De beek 
(ti) Pandei, welke op de Indoet volgt, wordt door het puin- 
veld niet bereikt, evenmin als de hoofdbeek (tji) Manok , welke 
in het midden van den dalgrond van Garoe naar het noord- 
oosten nederwaarts stroomt, en tot aan welker oever zich slechts 
enkele steenbrokken uitstrekken. In de tji Manok storten de 
zoo even genoemde zes kleine dwarsloopende beken haar water 
uit; in de Papandaijang keten ontspringende, vlieten zij met een 
slingerenden loop eerst noordoostwaarts en vervolgens oostwaarts 
naar de tji Manok. Tusschen de tji Bêroem en de tji Bali garat 
is de met rotsbrokken bedekte oppervlakte, voor zoo ver zij niet 
met kloven doorsneden is, het breedst, aangezien de afstand 
tusschen deze beide beken grooter is dan tusschen de overigen. 

Ik heb dat met puinhoopen bedekte veld op eene kaart der 
Preanger-regentschappen, welke later zal worden medegedeeld, 
afgeteekend, Naar nieuwe opmetingen, welke ik heb gedaan, 
Henne zijne oppervlakte waarschijnlijk 18 CJ] minuten, en heeft 
deze p eene di ikte van 50 voet. De kubieke 
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inhoud der. uitwerpselen, namelijk, der trachiet- en lava-brok- 
stukken, welke de Papandaijang (in den tijd van weinige oudent ? 
zoo als wordt beweerd) uitbraakte, en tot op een afstand van 7 
minuten in het rond verspreidde, beloopt, na gemelde za 
berekend, niet minder dan 29,343 millioen kubieke voeten. ĳ) 

Vele der Javanen, die zich in 1843 met mij op het met puinhoopen 
bedekte terrein bevonden, beweerden, nàar luid der overleverin- 
gen, welke tot hen gekomen waren, dat al deze steenbrokken 
uit den krater opgeslingerd en uit de lucht waren nedergevallen; 
als bewijs hiervan voerden zij aan, dat de gebeurtenis eens- 
klaps plaats greep, ten gevolge waarvan zoo vele menschen het 
leven verloren, « dewijl zij den tijd niet hadden om de vlugt te 
nemen.» Andere beter onderrigte Javanen echter, zoo als b. v. 
het distriktshoofd (Raden Demang) van Trogon, hielden zich, 
ten gevolge van door hen gedane navraag bij oude lieder, over- 
tuigd, dat werkelijk slechts een gering gedeelte der steenen door 
de lucht was voortgeslingerd geworden, maar dat verre weg het 
grootste gedeelte der rotsbrokken bergafwaarts gestroomd, 
naar beneden gerold en afgeschoven was geworden. Naar ingewon- 
nen berigten maakte het daarbij omgekomen aantal menschen 
zelfs niet het vierde gedeelte der bewoners uit, wier dorpen in 
de landstreek lagen, welke thans met beihnobpeirs is bedekt. Zij 
vloden niet tijdig genoeg, eensdeels dewijl het nacht was en ander- 
deels dewijl zij zich uithoofde van den aanmerkelijken afstand,” 
waarop hunne dorpen van den vulkaan verwijderd lagen , genoeg- 
zaam in veiligheid waanden. De onverschilligheid en traagheid 
der Javanen zijn bekend, Door eene dergelijke oorzaak is, bij 
de uitbarsting van den Galoenggoeng, in 1822, ruim een derde 

“_meer menschen omgekomen, niettegenstaande zij op nog groote- 

ren afstand dan genen van den vals woonden, en het aldaar 
duidelijk kan bewezen worden, dat de uitgebraakte massa in de 
glooijende vlakte nederwaarts stroomde en in geenen deele uit de 
lucht nederviel.) 

Keeren wij thans tot den Soembing terug. 

1) Men gelieve eene zinstorende ek te verbeteren, voorkomende 0 op | bladz. 

117 dezer afdeeling. en leze in regel 8, van onderen, ín plaats van 2,04, is 

millioen, en in regel 10, van onderen, in plaats van 78, 18 [_] minuten. 

4 B 
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Uithoofde deze berg bijna nog spaarzamer met geboomte is 

begroeid dan de Sindoro en slechts in de hoogste zonen enkele 

boschjes van Acacia montana heeft, welke aan het licht groene 
grasbekleedsel een gespikkeld voorkomen geven, — zoo vallen . 

_op den Soembing alle blootliggende rotsen den beschouwer dui- 

delijk in het oog. In de benedenste zonen treft men slechts, diep 
in eenige steile kloven, de naakte rots aan; aan de noordooste- 

lijke zijde des kegels zijn de hoogere zonen met zeer groote 

rótsstukken bedekt, die uit den krater tot in de hoogte van 

8000’ nederwaarts dalen; — ook aan andere zijden van den 

berg liggen, in deze hoogtestreek, gespleten rotswanden bloot, 

welke het begin der lengte ae begrenzen. De meeste deva 
rotsstukken, even als die, in Soembing, Figuur 2 geschetst, 
welke voorkomen aan de noord-noordoostelijke helling, zijn 
verdeeld in teerlingvormige of parallelopipedische stukken, welke 
overeind op elkander staan, hoewel de lagen zelve, die zij vor- 
men, somtijds in zeker aantal evenwijdig op elkander liggende, 
verharde lava-stroomen zijn, die met het overige gedeelte van 
den bergwand een gelijken hoek boven den horizon maken, na- 
melijk, van ongeveer 50° graden. — Eenige witte plekken, welke 
men van Temangoeng aan de noordoostzijde des bergs op eenige 
“rotswanden gewaar wordt, ontstaan door een dun bekleedsel van 
Leprariën en ander hdnen: 

Uithoofde bijna geen boomgewas op den berg voorkomt, de 
helling des kegels zeer zacht is en de dikke aardlagen het aan- 
leggen van goede paden toelaten, wordt het. kan der 
kruin zeer gemakkelijk gemaakt; het best kan zulks aan de 
noordzijde van den berg geschieden, dewijl de kraterwand naar 
die zijde geopend i is en men tusschen de puinhoopen van den 
ingestorten ringmuur aldaar onmiddellijk in het binnenste van 
den krater geraakt. 

De kratermuur van den Soembing (zie de situatie-schets 
Soembing, Figuur 4.) beschrijft een halven cirkel, welks 
grootste bolrondheid naar het zuidwesten is gekeerd; aan de 
eene zijde eindigt de kraterwand in het oosten en aan de andere 
zijde in het noorden, zoodat de kraterkolk aan den noordoost- 
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kant geopend is en door geen muur wordt omringd. De hoogte 
van dezen muur is op verschillende plaatsen zeer ongelijk; nu 
eens daalt hij, dan verheft hij zich weder tot kleine spitsen en 

-_ toppen, zoodanig echter dat eene kolomvormige spits, ten westen 
van het middenpunt des kraterbodems staande, boven alle anderen 
uitsteekt (10,548 voet); hierop volgen in hoogte de spitsen in 
het zuidelijke en zuidoostelijke gedeelte van den kratermuur, 
terwijl die der noordwestzijde zich het minst verheffen. Naar 
buiten is de wand om de westelijke en zuidwestelijke zijde der 
kruin het steilst; echter is dezelve te dier plaatse, niettegen- 
staande de menigte van rotswanden en rotsbrokken, weliger met 
Alpen-woudgeboomte bedekt dan de andere hellingen des bergs. 
Naar binnen daarentegen vormt dezelve bijna overal een loodreg- 
ten rotswand en bestaat hij uit een aantal op elkander gestapelde 
lagen, welke door smalle vooruit springende hoeken gescheiden 
zijn; deze zijn meer of minder duidelijk in prismatische teerling- 
vormige stukken verdeeld. Op deze vooruit springende hoeken, 
welke tusschen de benedenlagen van den muur verder uitsteken 
dan in het bovengedeelte en zich in den vorm van terrassen of 
trappen boven elkander verheffen, groeijen boompjes, voorna- 
melijk Gnaphaliën; terwijl daarentegen de loodregte wanden 

der lagen zich in al derzelver dorre, bruinachtig grijze kleur 

van het rotsgesteente naakt en kaal verheffen. Daar het binnenste 

des kraters, dat aan den voet van den muur ligt, zelf zeer 

ongelijk van hoogte is en bergen en dalen vormt, zoo is ook 

de betrekkelijke hoogte van den wand zelven op verscheidene 

plaatsen zeer ongelijk. Hierbij komt nog, dat de kraterwand, 

zoover hij loodregt afloopt, slechts op eenige weinige punten 

den bodem des kraters bereikt; op de meeste plaatsen daaren- 

tegen ligt dezelve bereids in het midden van deszelfs hoogte 

verborgen achter puin- en gruislagen, die eene meer of minder 

glooijende en op den kraterbodem afdalende helling vormen. 

De hoogste westelijke spits verheft zich 500 voet boven het 

laagst gelegen gedeelte van den kraterbodem. De geschikste wijze 

om deze spits te beklimmen, — dat slechts van de buitenzijde, 
langs de helling van den en geschieden kan, — is door eerst 
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het laagste gedeelte van den muur, ter plaatse waar dezelve 

ten noorden van het middenpunt eindigt, te bestijgen; ver- 

volgens klautert men aan de buitenhelling iets beneden den 
hoogsten rand van den kratermuur voort en beschrijft men op die - 

wijze bijna een halven cirkel tot naar het westen. Deze onder- 

neming wordt slechts bemoeijelijkt door een paar kloven, wier 
steile wanden reeds boven aan den hoogsten rand aanvangen, 
dezen insnijden en vervolgens noordwaarts langs de hellig: des 
bergs afdalen. De welig opgroeijende ndelknshei echter, 
aan wier stammen en takken men zich vasthouden kan, maken 

dezen togt uitvoerbaar. Over het algemeen is de geheele noord- 
west- en westzijde van den Soembing, in de hoogere zonen, 
digter dan alle anderen met Alpen-woudgeboomte nneids 

Op eenige plaatsen is de bovenrand van den kratermuur in 
het noordoosten volkomen scherp en bestaat hij uit op elkander 
gestapelde rotsbrokken, die aan de binnenzijde aanvankelijk een 
loodregten wand vormen. Deze blokken (waarvan wij eene aftee- 
kening gaven in Soembing, Figuur 5) schijnen eerder ont- 
staan te zijn door het bersten of instorten van den muur dan 
dat zij hier zijn nedergeslingerd geworden. Op vele plaatsen 
van den wand bemerkt men, dat eene sterke werking op de 
magneetnaald wordt insane en schijnen deze otehinkiken 
veel magneetijzer te bevatten. 

Aan de westzijde is de afscheiding van den muur in stukken, 
welke den vorm hebben van prismata of parallelopipeda het 
duidelijkst; de geheele massa van den wand springt daar ter 
plaatse naar binnen vooruit, in den vorm van ribben, en herinnert 
aan eenen zuilenvormigen bouw, welke niet geheel en al tot 
volkomenheid is geraakt. 
we kraterbodem bestaat, de berg van puinbrokken niet 

end, uit de haradatnden gedeelten: 1°. het noorde- 
lijkste gedalo 480 voet beneden de westelijke spits; — 20. de 

: 410 voet en 5e. het zuidelijkste en _zuidweste- 
lijkste idee: 500 voet beneden die spits gelegen. 

Deze kraterbodem is in het noordoosten geopend, heeft 
echter aldaar in geenen deele een effen of gelijkmatig glooijenden 
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grondslag, maar is in tegendeel met rotsbrokken opgevuld, die 
woest op en over elkander liggen en een berg van puin- 
brokken vormen; deze massa strekt zich niet slechts van het 
eene einde des kratermuurs in eene dwarsche rigting tot aan 
het andere einde uit, maar schuift voorwaarts in het binnenste 
gedeelte des kraters naar het zuidwesten heen en vult onge- 
twijfeld het grootste gedeelte des kraterbodems. Welig met 
geboomte begroeid, treft men voornamelijk Thibaudia vulgaris 
en Acacia montana onder hetzelve aan; het digt gewelfde loof 
en de zware stammen van dit geboomte duiden een veel hoo- 
geren ouderdom aan dan het geboomte op den Sindoro schijnt 
te bezitten, hoewel het in dit opzigt nog verre beneden de 
wouden staat, welke op den Manellawangie en op den Tjerimaî 
voorkomen. De puinhoopen-berg is vlak-bolvormig van gedaante; 
deszelfs oppervlakte is echter zeer oneffen en op dezelve wor- 
den, behalve brokken van middelmatige grootte, huishooge rots- 
stukken aangetroffen, die allerwege gelijk rotskolommen, toren- 
tjes of kleine slotruïnen 25 tot 50 voet hoog boven de andere 
puinhoopen uitsteken. 

Vooral langs den rand van den uit puinhoopen bestaanden 
berg liggen tusschen denzelven en het noordeinde van den krater- 
muur eenige alleen staande blokken van verbazende grootte 
verstrooid, die slechts een enkel stuk uitmaken; anderen bestaan 
uit talrijke op elkander gehoopte stukken en vormen torens, 
op welker spitsen menigwerf de fraaiste Acacia- en Thibaudia- 
boschjes groeijen, terwijl de wanden naakt en woest zijn. De 
puinbrokken hebben scherpe kanten, terwijt de zijden een gladden 
of vlak-schelpachtigen vorm bezitten, doeh overigens geheel 
onregelmatig en onbepaald van gedaante zijn. De meeste steenen 
gelijken echter op vierzijdige prismata of scheeve teerlingen. 
Eenige derzelven hebben zulk eene ligging en zijn op eene dus- 
danige wijze aan alle zijden loodregt gevormd, dat men zou 
gelooven dat de boomgroepen, welke op den top worden aange- 
troffen, ouder zijn dan de verwoesting of de omkeering, die de 
puinmassa deed ontstaan, — en dat de kolomvormige stukken 
staande gebleven gedeelten zijn van den kratermuur, die met 
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wouden bedekt was (?). Maar ook het nog staande gebleven 

gedeelte van den muur, en de geheele puinberg zijn met Thi- 

baudia-, Acacia- en Gnaphalia-boschjes bedekt, die zich op eenige 

Miabnvormiige stukken vrij in de lucht Verhaffi en door het 

welige groen en de dikke stammen , — die hunne wortelen in de 

rotsspleten schoten, — aantoonen, dat deze plantengroei voor 

het minst gedurende eene eeuw een ongestoorden wasdom genoot. 

Zelfs aan den steilsten binnenwand van den muur, waar tus- 

schen de rotslagen slechts een eenigzins vooruitspringende hoek 

of smalle vlakte wordt gevonden, verheffen zich de knoestige 
boomstammen. Nergens echter worden zij in zulk eene menigte 

aangetroffen als op het met puinhoopen bedekte noordoostelijke 

terrein, waar zij geheele wouden vormen, die door derzelver 

ontoegankelijkheid tot heden aan de vernielende bijl der men- 
chen zijn ontkomen. Daar breiden zich de immer groene twijgen 

over de puinhoopen uit, die zich, getooid met de purperkleurige 

gele en witte bloemen van dit geboomte, aan het oog voordoen 

als een met kransen versierd lijk. Reeds in de verte onder- 

scheidt men het bruinachtige groen der zich breed uitstrek- 

__ kende takken van de Acacia’s, — de ronde, witachtige kruinen 

der Gnaphaliën, — of het digte bladiseanahels der Thi- 

akk s, wier jeugdig gebladerte van eene purperroode kleur 

de het noordoosten stort zieh deze puinberg woest en steil 

benedenwaarts, en overdekt hij de helling van den berg tot in de 

zone van 8,000 voet met rotsblokken. Het is een lava-stroom, 
dat wil zeggen, niet van geheel gesmolten, vloeibare lava, maar 

uit lava-puin bestaande, welke, gelijk bij de meeste vulkanen 

op Java, slechts in een gloeijenden (weeken, maar niet volkomen 
vloeibaren) staat werd uitgebraakt en hier met de brokstukken 
van de noordoostelijke helft des kratermuurs, welke waarschijnlijk 

bij gelegenheid van dezelfde uitbarsting werd verbrijzeld, woest 
op elkander gestapeld ligt. 

Behalve dezen puinberg bestaat de kraterbodem nog uit drie 
verschillende van elkander afgescheiden grondvlakken. 
_1Î°. Eene kale, volkomen horizontale, witachtig grijze zand- 
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vlakte rondachtig van vorm, welke in den regentijd den bodem 
van een klein meer uitmaakt. — (Zie No 1 op Soembing, 
Figuur 4.) 480 voet beneden het hoogste westelijke punt van 
den kratermuur wordt deze kleine ketel, in het noordwesten, 
het naast begrensd door het uiteinde van den kratermuur en in 
het zuidwesten door den puinberg, en ligt daar als een toonbeeld 
van sombere eenzaamheid, ook aan de andere zijden door steile 
wanden en puinhoopen omsingeld. Heeft men de noord- noord- 
oostzijde van den Soembing , van de zijde van Kadjépit komende, 
beklommen, dan gaat men tusschen het uiteinde van den krater- 
muur, (namelijk, het noordelijkste uiteinde met betrekking tot het 
middenpunt der kraterruimte, ter regterzijde gelegen) en tus- 
schen den puinberg in het zuidoosten (ter linkerzijde) door, en 
ontwaart men voor het eerst den kleinen, zandachtigen meer- 
bodem in de diepte voor zich, rondom door rotsen omgeven, 
terwijl zich aan de overzijde de hoogste westelijke spits van den 
kratermuur verheft. Tusschen enkele blokken van reusachtige 
grootte en puinhoopen, welke menigwerf berghoog op elkander 
gestapeld liggen en wier toppen met wouden zijn gesierd, — 
loopt al kronkelend het voetpad heen. — De zandige ruimten, 
besloten tusschen de rotsblokken, zijn met Festuca nubigena 
(mihi) begroeid, eene grassoort, welke zich als eilandjes ver- 
heft, en in groote bosjes te zamen opgroeit. — Alles hier in 
het fine getuigt van eene geweldige verbrijzeling der zwaarste 
rotswanden, terwijl de aanschouwer de teekenen bespeurt van 
schrikbarende verwoestingen in dezen krater des Soembing, 
welke overrijk is aan verscheidenheid van vormen , — en waarin 
den reiziger, indien hij denzelven in den regentijd bezoekt, 
terstond bij zijne intrede, tusschen tooneelen van verw tage 
insgelijks een beeld des vredes tegenlacht, — namelijk, de 

spiegel van het in de diepte liggende meer. (In dit meer stond 
onder anderen op den 14 Julij, 1820, volgens berigten in de 
Javasche Courant, n°. 28. 1820, twee voet water.) 

2o. Eene kleine met rolsteenen hai ankie kloof, in den regentijd 
blijkbaar het bed eener beek, leidt uit deze zandeeknnnan 
70: hooger gelegen middenruimte des kraters (n°. 2 op de plaat 
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Soembing, Figuur 4), welke, met uitzondering van den puin- 
berg, welks hoogste kruin zich ongeveer 100 voet hooger 
verheft, de hoogst gelegen ruimte van het binnenste des kraters 
is. Zij ligt in het midden tusschen den puinberg ten oosten 
em den voet van den hoogsten westelijken kratermuur, 410 
lager dan deze en vormt eene van allen plantengroei beroofde 
zandvlakte, klein van omvang, witachtig van kleur en ongeveer 
100 voet lang; voor zoo verre dezelve horizontaal is, wisselt hare 
breedte af tusschen 10 en 50 voet; naar het schijnt ontstaat hare 
effen oppervlakte insgelijks doordien dezelve periodiek met water 
is bedekt. Niet slechts ten oosten, maar insgelijks ten noord- 
westen en aan de meeste andere zijden is dezelve door hoekige 
steenbrokken omgeven, tusschen welke, aan de noordwestzijde 
bij het op de schets gemerkte punt @), met een zacht gebruis 
zwaveldampen opstijgen, die het rotsgesteente met een bleek geel 
beslag overdekken. Er komen tusschen deze dampende rotsen 
ook kleine plassen voor, welker water witachtig troebel is en 
door de opstijgende dampen in eene gestadige, borrelende bewe- 
ging gehouden wordt. De temperatuur van dit water bedroeg, 
in 1858, echter niet meer dan 166? (bij eenen warmtegraad 
der lucht van 54°, ten 11 ure, op den er Junij), terwijl het 
zuivere water op 195° kookte. 

. Van daar moet men weder 90 voet afdalen, ten einde 
in de derde ruimte (no. 5 op de plaat van den Soembing, 
Figuur 4.) te geraken, zijnde een lange, maar smalle bijna in 
een halven kring gebogen dalgrond, welke, 500 voet dieper 
gelegen dan het hoogste westelijke punt van den muur, langs 
den voet van het zuidelijke gedeelte van den kraterwand zich uit- 
strekt. Een kleine wrongvormige rug scheidt dezelve van de 
middenruimte. Zij schijnt iets lager te liggen dan de eerste 
noordwaarts gelegen ruimte (naar gedane opmeting bedraagt 
zulks 20 voet); waarschijnlijk vormde zij met inbegrip van de 
1e en 2e ruimte den voormaligen kraterbodem, alvorens deze 
door den lava-stroom voor het grootste gedeelte was gevuld 
geworden, bij- gelegenheid dier schrikkelijke uitbarsting , van 
welke ons het verhaal niet is bewaard gebleven. Zij is vol- 
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komen effen en horizontaal, en begroeid met de groenachtig 
grijze bosjes of de als gillen gevormde grasheuvels der Festuca 
nubigena. Slechts eenige weinige rotsbrokken, van den krater- 
muur benedenwaarts gestort, liggen op het biased verstrooid 
in het rond, Oostwaarts, met betrekking tot het middenpunt van 

_den ganschen krater, of noordoostwaarts , met betrekking tot het 
middengedeelte van het dal, is de dalgrond door eene ophooging 
van steenmassa’s gesloten en door dit middel gescheiden van eene 
diepe kloof, die tusschen het oostelijke uiteinde van den krater- 
muur en den puinberg woest en steil in de berghelling afdaalt. 

De steensoorten van den Soembing zijn als volgt: 
1e. De rotsen, welke in den geheelen omvang des kegels en 

der voorgebergten op veelvuldige plaatsen in den grond der 
kloven ontbloot zijn, bestaan uit een fijnkorreligen, donkergrijzen 
trachiet met zeer kleine kristallen van glasachtigen veldspaath, 
en komen onvermengd met andere bestanddeelen, uitgenomen 
magneetijzer voor, hetgeen zoo fijn verdeeld is, dat het zich slechts 
door deszelfs werking op de arnenknaakd. onderkennen laat. 

20, De kratermuur is uit eenen d trachiet ge- 
vormd, maar deze is minder fijn: van ‘korrel ven: veelal met 
kleine poriën voorzien. 

50. Eene grof gekristalliseerde lava, zaâmgesteld uit eene voelde 
spaathachtige grondmassa, waarin zeer groote verglaasde veld- 
spaath- en menigvuldige augietkristallen en kleine poriën, doch 
zeer zelden groote luchtbellen voorkomen. Uit eene dergelijke 
lava-soort bestaat het grootste aantal der rotsblokken in den door 
mij aldus geheeten lava-puinstroom des kraters; in vele streken 
van den kegel is zoowel de rand van den kratermuur als de 
hoogste gedeelten der hellingen, althans op de oppervlakte, 
met deze lava bedekt. Die blokken van den puinberg, welke 
fijner en gelijker van zamenstel zijn, kan men derhalve beschou- 
wen als tot den eigenlijken trachiet te behooren en deelen van den 
voormaligen kratermuur te hebben uitgemaakt. 

4o. Zeldzaam vindt men in dien lava-stroom, tusschen anderer 
verstrooid, eene vol met luchtbellen, puimsteenachtige of slak 
achtige hen „soort. In de nabijheid der fumarolen treft men onzui 



322 

vere zwavel aan; vele rotsbrokken, welke op die plaatsen worden 
aangetroffen, zijn door den veeljarigen invloed der zwavelig-zure 
dampen vergaan en in eene witte, brokkelige of papachtige 
(veel aluin bevattende) massa verkeerd. Het witte zand van de 
noordwaarts gelegene kraterruimte (n°. 1 en insgelijks gedeeltelijk 
van ne. 2.) bestaat uit verbrokkelde lava, door gene vergane - 
steenmassa’s der solfatara’s (klei), welke het regenwater oploste 
en mede afspoelde, wit geverwd. 

Alvorens wij tot de behandeling der geschiedenis van den 
Soembing overgaan, moeten wij alhier nog van zijne plaatselijke 
verhouding tot den Sindoro en den Prahoe gewagen en dezen 
driedubbelen vulkaan gezamenlijk als een der duidelijkste voor- 
beelden der dwarsche vulkaanrijën op Java doen uitkomen; 
deze voorbeelden herhalen zich menigwerf op Java onder eene 
bepaalde verhouding van de rigting, en waar zulks plaats heeft 
maken derzelver lengte-assen altijd een gelijken bepaalden hoek 
met de lengte-as van het eiland; zij snijden deze lengte-as gewoon- 
lijk onder een hoek van 3521/10, den meridiaan onder een hoek 
van 48o, en zijn van het noordwesten naar het zuidoosten gerigt- 
Wanneer men eene lijn van het middenpunt van Diëng, namelijk, 
van het plateau naar het zuiden 40:/s° ten oosten trekt, snijdt 
zij de spitsen der vulkanen Telerrep, Sindoro en Soembing, die 
alle in deze rigting achter elkander liggen; dat deze rigting 
eene dwarsche of scheeve met betrekking tot-Java, maar eene 
evenwijdige met betrekking tot de lengte-as en de lengte-reiën 
der vulkanen op Sumatra is, hebben wij reeds in het eerste hoofd- 
stuk der eerste afdeeling doen opmerken. Men zie aldaar (afle- 
vering I) blz. 27 en blz. 52. 

B, Uitbarstingen. 

Omtrent de eee van dezen vulkaan is niets bekend. 

G. Reizigers, die den vulkaan hebben bezocht. 

Op den 2 Junij, 4838, beklommen Dr. Fritze en ik den 
berg aan deszelfs noord-noordoostzijde, uitgaande van Kadjêpit, 



hetwelk aan die zijde het hoogst gelegen ‚dorp en 5,876 voet 
boven de zee verheven is. — Uithoofde de bergkloven droog 
zijn, zoo is gebrek aan water waarschijnlijk de oorzaak, dat 
het hooger gelegen gedeelte des bergs niet bebouwd is. Boschjes 
van Cytisus Cajan L., welke veel overeenkomst hebben met 
jonge wilgenboomen, maar met gele bloemen bedekt zijn, zet- 
ten aan deze streken slechts eenen geringen tooi bij. Een weinig 
hooger treft men niets dan wilde grassoorten aan. — De Resi- 
dent C. L. Hartmann bevond zich in ons gezelschap. Deze 
menschenvriend had ook thans wederom niets gespaard, ten 
einde ons het onderzoeken van dezen “vulkaan gemakkelijk te 
maken. Deze werkzame ambtenaar, die zich met onvermoeiden 
ijver bezig houdt met het aanleggen van wegen, en alles 
aanwendt wat strekken kan ter bevordering van den aan- 
bouw en ter verfraaijing zijner residentie, had een weg tot op 
de kruin van den Soembing doen aanleggen, die goed genoeg 
zou geweest zijn voor de engelen des hemelrijks, in geval het 
dezen, gelijk de Javanen eenmaal droomden, weder eens mogt 
invallen van hunnen azuren troon naar deze groene wereld af 
te dalen.) Zoowel in het midden des kraters als op het zuid- 
oostelijke gedeelte van den kratermuur vonden wij hutten voor 
ons opgeslagen, ter plaatse waar op de schets van den Soem 

Figuur 4, het teeken & staat, en alwaar wij allerlei derd 
schingen en spijzen vonden. Hetnet ons echter het meest ver- 
heugde, was de Nederlandsche vlag, welke Hartmann hier op 
deze hoog gelegen rotsspits, 10,000 voet boven de oppervlakte 
der zee, had doen planten. Een snijdend koude oost- zuidooste- 
wind deed hare banen luid wapperen. Fritze en ik hurkten 
bij een klein vuur naast den vlaggestok neder en zagen verre 
boven de wolken heen in het diep onder ons liggend land neder. 
Zuidwaarts van ons ontwaarden wij den oceaan, noordwaarts 
de reede van Samarang. «Op deze zeeën wiegelden zich eenmaal 
«de schepen dier dapperen, die zelve den weg naar Indië 
«zochten, toen de tirannij van Philippus II, hun den handel op 

| Volgens Crawfurd’s Indian Archipelago zon een engel den oben kiezen, 
om op de aarde neder te dalen 
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«Lissabon verbood» 1), — «van daar rigtte misschien Kornelis 
« Houtman in 1596, of van Neck in 1598, of Koen bij zijnen 
«terugkeer van de Moluksche eilanden 2), in de maand Mei, 1619, 
«den vurig verlangenden blik naar deze blaauwende bergen, naar 
«dit binnenland, welks strand hun voet niet dan aarzelend 
«betrad.» Ik zweeg stil, geheel verdiept in het aanschouwen van 
het heerlijke tooneel, hoewel het snerpend koud was (52° Fah- 
renheit). «En thans» (zoo sprak Fritze verder) «en thans wap- 
«pert hunne vlag op 10,000 voet hooge bergen, wer boven de 
«wolken, even als zij zegeviert over den naijver harer vijanden, en 
«16 natien, in alle deelen dezer eilandzee verspreid wonende, 
«buigen zich voor haar, een bewijs dat moed gepaard met 
«volharding eneen vast vertrouwen steeds tot het doel leiden. » 
Op den S*en Augustus, 4843, beklom de Generaal-Majoor van 

der Wijck, directeur der genie, vergezeld van den Resident 
C. L. Hartmann, dezen vulkaan, hoofdzakelijk met het doel om 
geodesische en hypsometrische waarnemingen te doen. Ter ver- 
gelijking der barometer-waarnemingen van dezen uitstekenden 
aardrijkskundige met de mijnen, 5 jaren vroeger bewerkstelligd, 
moge het volgende dienen : 

hate ke TITERMOMETER 
| vanden dag. | (millimeter) aan in 

hd E den Barometer. de lucht. k 

° rr 
il ure. | 527,86 |12,0° Cels. | 10,8° Cels. [8 Aug. 1843, v.d. Wijck.) 2 2 22 
1__» | 526,00 /560* Fah. | 56,0° Fahr. |2Juni,1838,Junghuhn{ 2235 

© De 5 

zei 19 Bd Md 

De barometer-metingen komen bijna volkomen met elkander 
overeen, dewijl wij beide goede Fortin’sche barometers bezigden; 
de lage stand ten 1 ure is overeenkomstig den dagelijkschen 
gang der oscillatie, — zoodat de naar Littrow’s formule bere- 
kende hoogte, voor dit punt in den kraterbodem van 9,865 voet, 
geene fout van eenig belang kan bevatten. 

d. Ten jare 1584. 

*) Over Japara, — om — naar Batavia te zeilen! 
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Mijne waarnemingen op de hoogste spits van het westelijke 
gedeelte van den kratermuur, welks beklimming men slechts 
beminnaars van steile rotswanden kan aanbevelen, waren daaren- 

„tegen: 

rijd THERMOMETER. 
van den dag. (millimeter) aan in 

den barometer. de lucht. 

9 ure. 516,20 54e, — 55°, — Hoogte 10,348 voet. 

Deze laatste bar: waarneming is misschien niet geheel en al 
juist, maar kan 0,50 tot 0,40 millimeters van de waarheid af- 
wijken, dewijl er een sterke oostewind waaide en mijn instrument, 
dat aan de takken van een Acacia hing, slechts met moeite stil 
kon gehouden worden. 

D. Gedaanteveranderingen. 

Hoewel het geschiedverhaal de kennis van geene enkele uit- 
barsting van den Soembing tot op ons heeft overgebragt, — 
zoo kunnen wij toch uit den tegenwoordigen toestand van den 
berg en uit de gesteldheid van de verschillende deelen van den- 
zelven vier gevolgtrekkingen opmaken, die vadis daaruit 
moeten voortvloeijen. — 

1e. Dat de Soembing buitengewoon hevige uitbarstingen moet 
ondergaan hebben. — 2. Dat hij vroeger een kringen 
kratermuur had en dat het noordoostelijke stuk van dezen muur, 
ongeveer een vierde gedeelte van den geheelen ring, bij gelegen- 
heid van eene dier uitbarstingen verbrijzeld werd. — 5e. Dat 
de laatste geweldige uitbarsting van den Soembing vroeger plaats 
heeft gehad dan de laatste groote uitbarsting van den Sindoro 
en dat de Sindoro derhalve later werkzaam was of, met andere 
woorden, jonger is dan de Soembing. — 40. Dat deze uit- 

barsting echter niet ouder kan zijn dan 500 jaren. — 
Ad. 1”. Ten bewijze daarvan strekt het bestaan dier ontzag: 

chelijke rotsbrokken met scherpe hoeken en kanten, welke op 
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geene andere dan op eene plotselinge en geweldige wijze, door 
verbrijzeling van vroeger nog grootere rotsmassa’s, kunnen 

geboren zijn, — even als gindsche op zich zelve staande, uit 
lava-brokken gevormde heuvels aan den voet des vulkaans bij 
Temangoeng. 

Äd. 2". Hoewel het geen volstrekt vereischte is, dat alle kra- 
termuren aanvankelijk een volkomen kring hebben beschreven 
en het evenzeer mogelijk is, dat, bij het eerste ontstaan des vul- 
kaans, zich slechts een gedeelte van een ringmuur vormde, — 
zoo blijkt het echter ten duidelijkste, dat de Soembing vroeger 
met een volkomen kringvormigen wand voorzien en insgelijks 
in het noordoosten gesloten was, waar thans een stuk (namelijk, 
het 1/, van den nog voor 2%: gedeelte staande gebleven geheelen 
kring) ontbreekt. Want, a) de uiteinden van den kratermuur, 
zoo wel het eind, dat ten noorden als datgeen hetwelk ten oosten 
van het middenpunt ligt, buigen zich tot elkander in de rigting 
eens cirkels. — b) De gansche tusschenruimte is opgevuld door 
een lava-stroom geheel en al uit enkele stukken bestaande, die 
ver langs de helling van den berg afdaalt en bij gevolg zich doet 
kennen als de oorzaak der verbrijzeling van den wand. c) De ruimte 
tusschen dezen lava-stroom en de uiteinden van den muur is 
bedekt met ontzagchelijk groote, scherphoekige rotsstukken, wier 
zamenstel alle kenteekenen draagt, dat zij stukken zijn van 
den kratermuur en overblijfselen uitmaken van het verbrijzelde 
gedeelte van denzelven. — (Ook uit den lava-stroom zelven steken 
nog enkele gedeelten daarvan uit.) 

Ad. 5". De juistheid der derde gevolgtrekking wordt-bewezen 
door den plantengroei, namelijk, door de bosschaadjen van vele 
javasche Alpenboompjes (waaronder hoofdzakelijk de vroeger 

voorkomen, als: Thibaudia vulgaris, Acacia montana 
en Gnaphalium javanicum), welke den lava-stroom (den puinberg 
des kraters) bedekken en wier stammen hunne wortelen tusschen 
de blokken en de puinhoopen schoten. De grootte dezer boomen, 
— de dikte en de knoestige vorm hunner stammen doen zien, dat 
zij jonger zijn dan die, welke op den Manellawangie, den Patoeha 
en den Merbaboe voorkomen, maar veel ouder dan die, welke 
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op den Sindoro groeijen, — ongeveer van gelijken ouderdom of 
althans weinig ouder zijn dan die, welke op den’ Lawoe aan de 
zuidzijde en op den Gedeh, boven Kêntang badak worden aange- 
troffen. Het geboomte op den Lawoe is 86, datgene, hetwelk 
op den Gedeh groeit, 90 jaar oud t), — want de eerstgenoemde 
onderging in 1752 en de laatste in 1748 eene zeer geweldige 
uitbarsting, waaruit men met groote waarschijnlijkheid mag 
afleiden, dat daardoor alle sporen van vroegeren plantengroei, 
toen aanwezig, zijn vernietigd geworden; even onwaarschijnlijk is 
het, dat; na die schrikkelijke uitbarsting van den Soembing, 
waardoor de geheele noordoostelijke kratermuur verbrijzeld en 
de tusschenruimte door duizende millioenen van läva-puin- 
brokken werd opgevuld, die ver benedenwaarts langs de berg- 
helling op elkander gestapeld liggen, — even onwaarschijnlijk 
is het, zegik, dat eene enkele kiem van den toen bestaanden 
plantengroei aan die vernietiging kon ontkomen. — Het tegen- 
woordige woudgeboomte, dat op den puinberg van den Soembing 
groeit, is derhalve eerst na deze uitbarsting ontstaan en waar- 
schijnlijk niet ouder dan 100 jaren. — De geringe graad van 
verwering, welke de lava-puinbrokken, aan derzelver oppervlakte 
slechts door eene bruin-vale aardkorst van 1 à 2 lijnen dikte 
bedekt, vertoonen, — de nog niet geheel verweerde steenblok- 
ken, welke in de heuvels, aan den voet des vulkaans bij 
Temangoeng verspreid liggende, worden aangetroffen en die waar- 
schijnlijk hun ontstaan aan deze uitbarsting verschuldigd zijn, — 
waarbij moet gevoegd worden de nog niet geheel verloren gegane 
herinnering der Javanen aan deze gebeurtenis, «waarbij hunne 
rijstoppers in steenbergen werden veranderd» — (hoewel voor- 
vallen van dezen aard, bij dit volk zeldzaam langer dan 100 jaar, 
dat hier voor eene eeuwigheid geldt, in het geheugen voort- 
leven), — zijn omstandigheden, welke de onderstelling beves- 
tigen, dat, namelijk, deze uitbarsting voor ongeveer een honderd- 
tal jaren, in 1758, heeft plaats gehad. Dergelijke schattingen van 
den ouderdom van aanwezigen plantengroei naar de grootte der 

*) Geschreven in 1838. 
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boomen en de dikte hunner stammen, waarbij natuurlijk de 

grootsten en de oudsten door elkander genomen tot maatstaf dienen, 

geven eene voldoende zekerheid, in geval dezelve, zoo als in deze 

vergelijkingen der Thibaudia-wouden van den Gedeh, van den 

Merbaboe, van den Lawoe, van den Sindoro en van den Soem- 
bing geschiedt, den wasdom van dezelfde boomsoorten op de- 
zelfde hoogte boven de oppervlakte der zee betreffen, waarbij 
nog komt, dat de bodem, in welke deze boomen op de genoemde 
bergen teek verd bij Een tot dezelfde soort behoort, namelijk , 
uit trachiet-lava met vulkanisch zand en asch in de ruïmte tus- 
schen de puinhoopen bestaat. Misschien zou het mogelijk zijn, 
dat men door onderzoek te doen bij zeer bejaarde inwoners der 
dorpen bij Temangoeng, — in welker nabijheid de uitwerpings- 
heuvels verspreid liggen, — iets naders omtrent den ouderdom 
dezer heuvels en bij gevolg omtrent den’tijd der uitbarsting, 
welke dezelve deed ontstaan, kon vernemen. De graven, welke 
op de kruin van eenige derzelven onder de schaduwen van Cam- 
bodja-boomen liggen, geven daartoe een middel aan de hand ; — 
men zou althans door te onderzoeken sedert wanneer deze heuvels 
tot grafplaatsen dienen en hoe vele geslachten aldaar reeds begra- 
ven liggen , — in staat zijn uit te vorschen: hoe oud ix minimum 
deze heuvels moeten zijn 1). 

_ Voor deze uitbarsting, welke hare vernielende kracht slechts 
tot de bovenste zonen der noordoostzijde beperkte, plaats greep, 
moet de Soembing vele honderde, misschien een duizendtal j jaren 
in rust bebben doorgebragt, of althans geene uitbartingen van 
verwoestenden aard hebben ondergaan; zulks wordt bewezen door 
de dikkelagen van geelachtig bruine leemaarde, welke van boven 
met humus bedekt en vermengd — over den geheelen omvang 
des vulkaans verspreid is, — en‚ met uitzondering van de 
noordoostzijde, alle lava-ribben verbergt, tot aan den hoogsten 
kraterrand opstijgt en door langzaam voortgaande verwering van 
de enden der rotsen, is ontstaan; — zulks vindt mede een 

t) Wij nemen de vrijheid de europesche ambtenaren en regenten in Kadoe te ver- 
zoeken dergelijk onderzoek te bewerkstelligen! — 



329 

bewijs in het lange tijdperk, gedurende hetwelk de maatschappij 
hier heeft bestaan, de bebouwing van den grond, door geene 
vernietigende omwentelingen gestoord, zich immer meer heeft 
uitgebreid en de wouden van den Soembing (welker voormalig 
bestaan uit de aanwezige humuslagen blijkt) meer en meer 
zijn geveld geworden, totdat aan dezelven thans nog slechts 
op de steilste hellingen der kruin en op den ontoegankelijken 
puinberg des kraters een veilig oord is overgebleven, alwaar de 
vernielende bijl niet kan doordringen. 

27. OENGARAN. @ 
A. Topographisch overzigt. 

Br. van de kruin Soemmo wono . . .. 7°,14ifn’. 
hele died adat. » EEE B oe 

H. van de kruin Soemmo wono . . . . 2 5,500. 
EO 4,850. 

De ligging van dezen nog niet gansch uitgebluschten vulkaan 
aan de noordzijde van het dal Kadoe, benevens deszelfs verbin- 
ding ten westen door eene lange bergketen met den g. Prahoe 1) 
en ten zuidoosten door het Djamboe gebergte met het voorge- 
bergte van den Merbaboe: Telemojo, hebben wij reeds opgegeven 
bij de topographische beschrijving van den Sindoro. 2) 

ij is, benevens de geheel uitgebluschte g. Ringgit, een 
der laagste vulkanen van het eiland; omtrent even hoog als de 
nog werkzame g. Lamongan, heeft hij waarschijnlijk vele en 
groote veranderingen ondergaan, alvorens hij zijne tegenwoordige 
gedaante verkreeg en de digte, schaduwrijke, uit hoog geboomte 
bestaande wouden, die van eene hoogte van 5,000 à 5,500’ af 
een onafgebroken bladerendak over de gansche kruin vormen, 
waren opgeschoten. Door zijnen vorm als kegelberg, — door — 
het zamenstel zijner rotsen uit trachiet-lava en door zijne warme — 
bronnen, die zoowel aan den oostelijken voet bij Gandorijo en bij 

*) De javasche spelling is Praoe. 
*) Eigenlijk Sêndoro. 
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„Klépoe, op eene geringe hoogte boven de oppervlakte der zee, 

als hooger op aan de zuidelijke helling bij Banjoe koening, onge- 

veer ter hoogte van -5,500’, aangetroffen en straks nader door 

ons zullen beschreven worden, doet hij zich kennen als een voor- 

malige vulkaan, die welligt reeds had uitgewoed, tijdens de 

negen tempels, tjandie Songo, aan de zuidzijde van den berg 

digt onder de hoogste zuidwestelijke spits: Soemmo wono, werden 

gesticht. Zulks doet zich althans vermoeden uit het aloude voor- 

komen der met mos bedekte wouden op de kruin des bergs en 

uit de lava-puinhoopen, welke aan den voet des bergs en in de 

overal róndom denzelven verspreide heuvelen gevonden worden, 

welke geheel verweerd zijn en hun ontstaan slechts aan dezen 

als den naastbij gelegen vulkaan kunnen te danken hebben; — 

dit alles geeft blijken, dat sedert zijne laatste uitbarsting waar- 

schijnlijk een duizendtal jaren is verloopen. 

Zoowel de kruin als de hellingen van dezen berg zijn aller- 

wege met dikke lagen van plantaarde bedekt, welke alle rotsen 

verbergt en waarop een allerweligst, digt in elkander gedrongen 

woud. tiert. Niettegenstaande zijne geringe hoogte, is dezelve bijna 

altijd (tot op 5,000’ beneden den top) in wolken gehuld en 

wellen, naauwelijks een paar honderd voet beneden den top, de 

waterrijkste bronnen uit den grond op; terwijl te gelijker tijd op 

de veel hoogere, maar van wouden ontbloote bergen Soembing en 

Merbaboe geen water wordt gevonden en zij ter naauwernood 

door enkele strepen van wolken worden beschaduwd, welke ter 

hoogte van 6 à 7,000 voet langs het gebergte voortzweven. Deze 

bergkegel levert derhalve, in tegenstelling der zoo even genoemden, 

een in het oog loopend bewijs van den invloed, welke wouden 

uitoefenen op den rijkdom aan water eener landstreek, op het 

ontstaan van wolken en de hoogte waarop deze aan de helling 

blijven zweven, ja, zelfs op de gemiddelde temperatuur der 
pn in ten gevolge daarvan kouder wordt ). 

„5 In een taats bende: het water tot vruchtbaarmaking van den hodn. welke tot 
den rijstbouw in sawa’s wordt gebezigd, dubbel noodzakelijk is, zou het ten onnut 
vellen en verbranden van wouden, — waartoe de Javanen zoo zeer geneigd zijn, — 
bij de toeneming der bebouwing eenmaal van zeer nadeelige gevolgen kunnen zijn. 
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De kruin van den Oengaran is hoofdzakelijk in drie toppen 
verdeeld: 1°. in eenen noordoostelijken top Soero lojo, welke, bij 
eene breedte van ongeveer 50 voet, zich in de rigting van het 
zuidoosten naar het noordwesten ter lengte van eenige honderd 
voet uitstrekt en vervolgens binnenwaarts (naar het zuidwesten) 
met eene steilere helling afdaalt dan naar de buitenzijde is 
20. in eenen zuidwestelijken veel steileren top, welke 700 voet 
hooger en ongeveer 5,000 voet van den vorigen verwijderd en 
Soemmo wono geheeten is,en 59. in eenen veellageren, ten wes- 
ten der eerstgemelden lik gen top, Samanglie genoemd. — De 
beide eerste toppen hangen door een gekromden, zuidoostwaarts 
naar buiten gebogen tusschenrug te zamen, welke tot eene 4®, 
doch kleinere spits oprijst; de derde top staat bijna geheel op 
zich zelve. Tusschen de beide eersten blijft een wijde dalgrond, 
welke van den zuidoostelijken verbindingsrug, tusschen beide 
toppen gelegen, allengs naar het noorden en noordwesten afdaalt, 
doch overigens, gelijk al hetgeen denzelven omringt, met de don- 
kere schaduwen van een digt woud overtogen is. Waarschijnlijk 
besloeg de krater van den Oengaran eenmaal deze dalruimte en 
zijn de drie toppen de overblijfselen van den ringmuur, welke den 
krater voormaals omtoog. De steile binnenhelling der toppen 
(welke zij wederzijds tegen elkander overstellen), voornamelijk 
de noordoostelijke wand van den Soemmo wono, — en wijders 
de ligging van dit dal, in het middenpunt van het gansche 
gebergte, zetten aan he veronderstelling zeer veel waarschijn- 
lijkheid bij. — Nergens ontwaart het oog aldaar naakte rotsen 
en welligt de eenige plaats op de geheele oost- en noordoost- 
zijde van het gebergte, waar onverweerde rotsen voorkomen, 
is eene lengte rib aan de noord-noordoostelijke helling van den 

*) Aan de zuidoostelijke helling van dezen top, 330' beneden denzelven, derhalve 
4,500 voet boven de oppervlakte der zee, ontspringt eene bron, welke 3 kleine bekkens 
met kristalhelder water boven elkander vormt. Het water is de zuiverste neder- 
ploffing vande dampen der wolken, welke door de struiken en de wortels heensijpelt; 
dit water bezit in de schaduw der wouden, voornamelijk der Podocarpus nereifolia 
Lamb., welke aldaar veel voorkomt, eene vaste temperatuur van 61° Fahr. — Zoden 
van Evi en loofmos omringen deze kleine bekkens, welker spiegel gie 
wordt door waterkevers, prm Datiscus soorten 



‘ 332 

berg gelegen, waarop, ter hoogte van 2,500’, het dorp Indrokilo * 

wordt aangetroffen (het hoogste aan deze zijde des bergs). Aldaar 
steken groote blokken trachiet-lava uit den roodbruinen, leem- 

achtigen en glibberigen bodem, welke (hier en daar afgewisseld 

door een wezenlijken kleigrond en even als deze ontstaan uit 

de verweerde steensoorten) den voet en al de hellingen van den 

Oengaran bedekt, terwijl slechts de hooger gelegen gedeelten 

met een donkerbruinen, ligten en lossen humus zijn bekleed. 

Op geen enkelen berg zal misschien de oorsprong der leem- 

en kleiaarde uit trachiet- en trachiet-lava-rotsen, benevens de 

trapsgewijze overgang dezer rotsen im de verschillende graden 

en tijdperken van verwering zoo uitnemend kunnen opgemerkt 

worden als hier. Ter plaatse waar wanden van eenige hoogte 

door het aanleggen van wegen of van rijstvelden bloot geraakt 

zijn, bemerkt men de vroegere rotsbrokken , welke bij hon- 

derden im de aarde waren gekneed, en kan men dezelven niet 

slechts zeer duidelijk aan de bewaard geblevene omtrekken, 

maar zelfs nog aan hun zamenstel onderkennen; weinige brok- 

ken bestaan nog uit een vast rotsgesteente, van eene grijze 

kleur met roodbruine schakeringen, in hetwelk slechts de veld- 

spaathkristallen verweerd en overgegaan zijn in doffe melk- 

witte vlekken, — de meesten bezitten echter dien graad van 

vastheid niet meer, en hoewel de voormalige kristallinische 

zamenvoeging nog zeer duidelijk te onderkennen is, zoo kun- 

nen zij toch met een mes doorgesneden of tusschen de vingers 

fijn gewreven worden; — velen zijn geheel wit van kleur, — 

terwijl andere brokstukken met al derzelver bestanddeelen 

geheel en al zijn verweerd en im eene weeke, kleiachtige massa 

van bleekroode kleur zijn overgaan, die met de spade door- 

gestoken kan worden; zelfs in deze brokstukken ontwaart men 

nog de vroeger in dezelve bestaan hebbende veldspaathkris- 
tallen, veelal in den vorm van witte stipjes, en dikwerf komen 
de zwartachtige augietkristallen, die het langst bewaard blij- 
ven, nog in me se genen staat daarin voor. Zeldzamer 

*) Bij verkorting Drokilo. 
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ontmoet men vergane rotsstukken van eene heldere goud- of 
okergele kleur, waarschijnlijk uit trachietstukken bestaande , 
welke vele ijzerdeelen bevatteden en waarin men, niettegen- 
staande dezelven bijna geheel en al in aarde verkeerd zijn , insge- 
lijks nog de veldspaathkristallen als doffe, witte vlekken onder- 
scheiden kan. Uit dergelijke rotsstukken, in verschillende graden 
van verwering en met onmerkbare wijzigingen van de hardste 
trachiet- en trachiet-lava-blokken in de weekste leemaarde over- 
gaande, zijn de talrijke heuvels zamengesteld, welke den noorde- 
lijken-, noordoostelijken-, en oostelijken voet van den Oengaran op 
eene groote breedte omsingelen, die aan eenige zijden tot een krans 
zamengevoegd zijn, en voornamelijk aan de noord-noordwest- 
zijde zich tot in de nabijheid van Samarang uitstrekken (op 
een.afstand van 10 Engelsche mijlen van den voet des vulkaans). 

Daar ter plaatse verheffen zich nabij het strand, ten westen 
van het Residentshuis Bodjong, nog dergelijke heuvels, welke 
(van boven afgerond, halfbolvormig) reeds uit zee aan de vet- 
blindend witte kleur van eenige chinesche grafplaatsen, aan de 
zijde dezer heuvels gelegen, kenbaar zijn. Meer oostwaarts van 
daar, waar de weg, die van Samarang naar Salatiga voert, heen- 
leidt, ligt tusschen deze heuvels en de zee eene drie palen breede 
vlakte, uit aangeslibde gronden bestaande, welke als het ware 

‚slechts eene enkele sawa uitmaakt en in de daarin verstrooide 
dorpen en in derzelver nabijheid met honderd duizenden van 
kokos-palmen beplant is. Zwartachtig grijze steenbrokken verhef- 
fen zich op vele plaatsen boven de oppervlakte dezer heuvels, en 
bereiken anenigwerf de grootte van buffels, waarvoor dezelven in 
de verte menigwerf verkeerdelijk worden aangezien. De grijze 
kleur dezer steenbrokken en de op de heuvels spaarzaam 
voorkomende en schrale graszoden, door welken de roodachtig 
gele of bruine leemaarde heen schemert, vinden eene aangename 
afwisseling in het frissche groen der vrachtboomen, die op zich 
zelve staande (gelijk in eenen boomgaard) hier en daar worden 
aangetroffen en wier liefelijk voorkomen alle reizigers verrast. 

De topographie dezer met heuvelen bedekte landschappen is 
weinig onderzocht geworden, evenmin als die van het heuvelach- 
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uge terrein tusschen den Oengaran en den westwaarts liggen- 

den Prahoe, van welks noordelijken voet zich dergelijke heu- 

vels en heuvelmassa’s tot aan het noorderstrand uitstrekken. 

(Deze heuvels of uitloopende ribben van het Prahoe gebergte, 

welke tot aan de zee reiken en waarover, berg op berg af, 

de postweg van Pekalongan naar Samarang tot aan de kali 

Koetoe loopt, scheiden de uitgestrekte noordelijke alluviaal- 
vlakte van Java, die zich onafgebroken van Bantam tot hiertoe 
voortzet, van den kleinen alluviaal-bodem van Samarang en Dja- 
para, die bij kaap Lèêsoeng ten oosten van Djapara eindigt. Tus- 
schen de meer vlak geworden ribben van den Prahoe vlieten, in 
evenwijdige rigtingen, beken benedenwaarts; op de beddingen 
dezer beken komen puinbrokken en brekzie-massa’s, van deze 
heuvels losgespoeld, voor, welke in rolsteenen zijn veranderd 
geworden. — De oostelijkst gelegen beek, welke langs den ooste- 
lijken voet dezer heuvelmassa’s en op de Sheertechiesding tusschen 
Pekalongan en Samarang loopt, is de kali Koetoe; dezelve vliet 
over eene uitgestrekte bedding van myriaden van dóet gesleten 
trachietbrokken (rolsteenen), die door het water in even snelle 
beweging gehouden worden als het zand, dat door de wrijving 
der steenen ontstaan is. 

In deze heuvels ligt de geschiedenis des vulkaans opgesloten; 
voor een gedeelte bloote uitwerpselen zijnde, voor een gedeelte 
uit de pumbrokken van geheel vernielde vuurbergen bestaande, 
en, na veelvuldige omkeeringen te hebben ondergaan (misschien 
evenzeer door dek invloed van water als door de werking van vuur), 
hier tot heuvelgroepen gevormd, ginds in lagen tot een nieuw 
geheel -zaâmverbonden, — zoo is een onderzoek derzelven van 
van het grootste gewigt. Ter plaatse waar de rots nog niet vergaan 
is, treft men nu eens afgeronde stukken (rolsteenen) aan, welke, 
in grootte bijna aan elkander gelijk, duidelijke sporen vertoonen, 
dat zij door wrijving in het water zijn afgesleten; nu eens losser 
dan eens vaster van zamenstel ‚ zijn dezelven in eene roodachtige 
(somtijds bruine, maar endin geelachtige) aarde gekneed 
en worden voornatiëtijk aan den voet dier heuvels aangetroffen, 
ter plaatse waar de bodem vlakker wordt; — dan weder vindt 
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men hoekige, onregelmatige puinbrokken, deels los op elkander 
gehoopt liggende en in de tusschenruimten met de genoemde aarde 
(voortgebragt door het vergaan dierzelfde steenen) gevuld, — 
deels ook door een vaster verbindsel (uit klei, vulkanische asch, 

tuf) tot eene brekzie zamengebakken, wier bestanddeelen van 
groote (een of meer voet dikke) trachietbrokken trapsgewijze tot 
gruis overgaan en somwijlen den fijnsten en hardsten zandsteen 
evenaren. 

Dergelijke massa’s komen in verschillende gedaanten voor, 
ter plaatse waar zulks aan de wanden, tot het aanleggen van 
wegen doorgestoken, kan waargenomen worden; niet zelden vindt 
men dezelven in regelmatige lagen op elkander, — en men moet 
veronderstellen, dat de verschillende lagen in verschillende tijd- 
perken zijn sd geworden. 

Een zacht glooijende dalgrond met schoone sawa’s en welig 
groene palmboschjes der dorpen, door welken de kali Karang in 
haar breed bed van het zuidoosten naar het noordwesten tusschen 
trachiet-rolsteenen heenvliet, — scheidt den eigenlijken noordooste- 
lijken voet van den Oengaran van deze voorheuvels, van welke som- 
migen eene kegelvormige gedaante hebben. Tusschen deze zonnige 
heuvels, wier ronde toppen zacht glooijend afdalen aan de eene 
zijde en het sombere met woud bedekte hoogere gebergte aan 
de andere zijde, ligt midden in, ter hoogte van 1,000’, aan den 
buiten — (of noordoostelijken) rand van dit dal de dessa met 

het fort Oengaran. 

Van eene andere soort dan de uit vulkanische pumnoopen 
bestaande heuvels, zoo even door ons beschreven, zijn ee 

anderen, welke eene zonderlinge, vreemdsoortige , Anken 

gedaante hebben; gelegen aan de zuidoostelijke helling des vul- 

kaans naar de zijde van Bawen , onderscheiden zich voornamelijk 

twee kleine kegels, welke als tweelingen met elkander ver- 

bonden zijn. Verder zuidwaarts treft men aan dezelfde zijde des 
bergs eenige vlak geworden, zich in den vorm van platten uit- 

strekkende breede bergruggen aan, die als lagen van aanmerkelijke 
dikte onder een gelijken hoek als de bergwand, waarvan zij als 

het ware de bovenste korst uitmaken, naar beneden loopen. De 
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afgebroken top, welke steile wanden vormt, — is naar de kruin 
des bergs gerigt en herinnert aan de gedaante der zoo genaamde 
verheffings kraters. 

Beneden deze op zulk eene merkwaardige wijze gevormde 
zuidoostelijke helling gaat de voet des vulkaans in een oneffen 
hoogland over, dat, zich zuidoostwaarts naar Salatiga (over Bawen 
of Tangan tiega) verlengende, met den noordelijken voet van den 
Merbaboe te zamenloopt en den dalketel van Ambarawa ten 
noordoosten en ten oosten mede omsluit. 

Tusschen den Oengaran en de plaats Bawen geheeten, ver- 
heft zich op dit zuidoostelijke voorland, bijna geheel op zich 
zelve staande en omgeven door vlakke gronden, eene heuvel- 
massa (g. Tali soto), die, even als de iets hooger aan de helling 
van den Oengaran gelegen tweelingkegels, — moet gevoegd 
worden bij de trachietische voorgebergten der vulkanen, welke 
wij, nu eens meer dan eens minder volkomen gevormd, zoo 
duidelijk bijna bij alle vulkanen op Java terugvinden. 

Tusschen den zuidelijken en den zuidoostelijken voet van 
den Oengaran en den noordelijken voet van het tot den 
Merbaboe behoorende voorgebergte Andong en Telemojo, ligt, 
ter hoogte van 1,400 boven de oppervlakte der zee, een vlakke 
horizontale dalgrond, welke een rondachtigen vorm heeft, — 
als een ketel van alle zijden door gebergten omgeven is, en na- 
melijk (behalve door de reeds opgenoemde bergen), ten westen 
en ten zuidwesten door het Djamboe gebergte, ten noordoosten en 
ten oosten door het hoogland van Salatiga, ten zuidoosten en 
ten zuiden door het genoemde voorgebergte Andong 
wordt. — Door den rijken toevloed van water naar de beken zou 
deze dalgrond, — Ambarawa (op Java zoo beroemd door zijn fort 
Willem 1), — ongetwijfeld een meer moeten vormen ‚ indien het 
water zich niet een uitweg, noordoostwaarts in eene smalle rots- 
kloof, gebaand, en de kali Toentang gevormd had; deze beek, 
de eenige waterloozing van Ambarawa, verandert weldra haren 
aard van plateau-stroom met moerassige oevers, gering verval, 
effen spiegel, waarin de zwemmende Lotos (Nelumbium specio- 
sum) haar beeld verdubbelt, en vangt reeds op een geringen 
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afstand noordoostwaarts van de brug, op den weg naar Salatiga, 
aan als bergstroom schuimend over rotsen heen te bruisen en 
menigvuldige kleine watervallen te vormen. Uitgestrekte gedeel- 
ten van den dalbodem van Ambarawa, vooral in het midden, 
schijnen veenachtig te zijn en slechts eene hard geworden turf- 
korst van 7 tot 20 en meer voeten dikte op de nog weeke 
veenmassa te bezitten. In 1858 berstte op zekere plaats de 
turfkorst, welke aldaar eene dikte van 7 à 10 voet had en louter 
uit dunne evenwijdig op elkander liggende lagen was zamen- 
gesteld, ten gevolge van het doorbreken van den papachtigen 
veengrond, met stukken van halfvergane boomstammen ver- 
mengd, en zulks waarschijnlijk door hydrostatische drukking uit 
hooger gelegen streken veroorzaakt. De uitbarsting, welke des 
nachts in een met sawa’s bedekt, volkomen horizontaal gelegen 
gedeelte van den dalgrond plaats greep, ging met gedruisch ver- 
gezeld, — en veroorzaakte de gelijkmatige opheffing eener plek , 
welke een diameter van 1,000 voet heeft, tot een uiterst stompen 
kegel, uit welks middenpunt, dat eene hoogte van 50 voet boven 
de voormalig effene vlakte verkreeg en opengebersten was, de 
veengrond uitvloeide. De loodregt afgebroken 7 voet dikke wanden 
der kegelvormig opgeheven korst waren aan de verschillende 
kanten, even als bij kraters wordt opgemerkt, naar het mid- 
denpunt gerigt. Op dit verschijnsel zoude men de theorie 
der verheffings kraters in het klein getrouwelijk hebben kunnen 
toepassen, ware de korst (hoewel slechts eene veerkrachtige 
turfkorst!) ook niet uitmiddelpuntig naar alle zijden gebersten 
en zelfs overdwars gescheurd geweest. — Zoowel de veen- 
grond, — de horizontale ligging van het geheele dal, — de 
evenwijdige laagvorming der turfmassa’s — het bestaan van 
slechts één enkel uitloozingskanaal in eene enge kloof — als de 
nog thans aänwezige moerassen in het zuidoostelijkste gedeelte 
van het dal zijn zoo vele onloochenbare bewijzen voor de juistheid 
der onderstelling, dat de dalgrond van Ambarawa vroeger met 
water bedekt was. Ea 

De sawa’s, welke dezen voormaligen meerbodem bedekken , 
stellen nog op menige plaats het beeld van den voortijd dui- 
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delijk aan het oog voor, wanneer zij op nieuw met water bedekt 
zijn geworden; — dan schijnen de menigvuldige dorpjes, welke 

in de rijstvelden verspreid liggen en de kokos-palmboschjes als 
zoo vele eilanden te zwemmen op den spiegel van het meer, dat 
hun verdubbeld beeld terugkaatst. 

Deze dalketel Ambarawa is de eenige vulkanische verzakking 
des bodems van eenigen aanmerkelijken omvang , welke op Java 
wordt aangetroffen en waarvan Sumatra zooveel grootere en die- 
pere voorbeelden oplevert, zoo als b. v. de meren Danoe en Sing- 

__ kara, benevens het dal Silindong in de Batta-landen, welk laatste, 
even als Ambarawa opgevuld en droog geworden zijnde, eene 

sawa-vlakte vormt, welke met een groot aantal dorpen bezaaid is. 

Niets is ons bekend nopens de geschiedenis der uitbartingen 
van den Oengaran en der veranderingen, welke de gedaante 

des bergs heeft ondergaan. — Geen der reizigers, die dezen 
berg misschien bezochten, heeft daarvan iets openbaar gemaakt. 
Op den 24tn April, 1858, heb ik den berg, uitgaande van het 
dorp Indrokilo, langs de noordoostelijke helling beklommen en 
eenen nacht op de spits Soero lojo doorgebragt. Aan het onder- 
zoek van toekomstige geologische reizigers zij voornamelijk de 
zuidoostelijke helling des bergs en de heuvels, welke den voet 
omsingelen, meer dan de kruin van denzelven aanbevolen; wel 
is waar, levert de top des bergs een rijken oogst aan den bota- 
nicus, — maar het vochtige, duistere en digt ineengedrongene 
woud, — de doorweekte humusgrond, de wolkennevel, — de 
insektenkoren, die elkander des nachts afwisselen en door hun 
onophoudelijk gegons het oor verdooven, — benevens duizenden 

_van kleine springbloedzuigers zullen wel niemand tot een lang- 
durig oponthoud te dezer plaatse „aanmoedigen. 

Nader bijvoegsel tot den Oengaran. 

… Aan de zuidelijke helling van den goenoeng Oengaran, in de 
nabijheid van het hoogste westelijke gedeelte der kruin, stijgen 
nog dampen uit eene solfatara. — Gelijk bij alle kraters op Java 
wordt opgemerkt, komen, behalve waterdampen, voornamelijk 
zwavelig-zure dampen door talrijke gaten en vreten (fumarolen). 
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wt den grond te voorschijn. — Zij beslaat het bovenste ketelvor- 
mig uitgespreid liggende gedeelte eener kloof, welke, naar bene- 

den enger toeloopend, in een gewoon rivierbed (beter gezegd , in 

eene beekkloof) overgaat en langs Banjoe koening zuidwaarts loopt. 

De oostelijke wand van deze solfatara is, hoewel met woud 

bedekt, echter steil; — de noordelijke zijde wordt gevormd 

door den steil nederwaarts loopenden zuidelijken (insgelijks met 

wouden bedekten) wand van de hoogste nok, «Soemmo wono, » 

des bergs; — de westzijde bezit geen plantengroei en bestaat 

uit eenen verticaal geribden trachietwand; — voor het bene- 

denste, zuidelijke gedeelte der solfatara liggen wrongvormige, 

afgeronde heuvelmassa’s, door welke het water zich slechts eene 

naauwe gleuf heeft gebaand (dezelfde, welke zich in het rivierbed 

bij Banjoe koening verlengt). 

Deze wrongvormige heuvels vormen als het ware een dam 

voor het benedengedeelte der solfatara-kloof en dalen vervolgens 

steil naar de lager gelegen berghellingen af. Zij zijn uitgewor- 

pen massa’s, welke (nadat de centraalkrater reeds was uitge- 

bluscht of vernield), bij gelegenheid eener latere zijdelingsche 

uitbarsting des vulkaans, werden uitgebraakt en zich rondom 

de tegenwoordige golfistard ophoopten. 

Zij bestaan grootendeels althans uit hoekige trachiet- en tra- 

chiet-lava-brokken, welke door de spaarzaam ontwikkelde gras- 

zoden heen overal wh bloot te voorschijn treden. Aan deze zijde 

des bergs, namelijk, ligt de woudgrens hooger dan de solfatara. 

Een voorwaarts springend, tamelijk uitgebreid gedeelte des 

bergs bestaat insgelijks uit puinbrokken van lava; hetzelve 

strekt zich verder naar de westelijke helling van den Oengaran 

bewesten de solfatara uit, is van boven vlak en daalt eensklaps , 

in den vorm van eenen an steil naar beneden ; allerw ege steken 

de puinbrokken boven de oppervlakte uit. 

Beneden dit voorwaarts springend gedeelte van den berg wen 

heuveldam der solfatara zijn de hellingen gelegen, welke de zuid- 

en zuid-zuidwestzijde van den Oengaran uitmaken; dezelve heb- 
ben eene zeer zachte glooijing, zijn zonder eenig geboomte 

en ter hoogte van 5 of 2,000 voet komen reeds dorpen en 
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bebouwde velden op dezelven voor. Fot dit‘aantal behoort Ban- 

joe koening t) ter hoogte van 2,500’ op de helling in het zuid 

ten oosten des bergs gelegen, hetwelk een pasanggrahan bevat 

_en met moestuinen omringd is. Door even welige als in het diep- 

land groeijende kokos- en andere palmboomen worden de hutten 

van dit dorp beschaduwd. Hier daalt de helling des bergs niet 

verder op eene gelijke en geregelde wijze, maar verbreedt zich 

tot een heuvelachtig, oneffen voorland (voorwal), dat naar het zui- 

den -heen met eene zeer zacht glooijing in den dalbodem Amba- 

rawa afdaalt en naar het zuidwesten als eene vlakte, labirintvormig 

bedekt met heuvels , die een breeden bolvormigen schedel hebben, 

zich in het zoogenaamde Djamboe gebergte voortzet. In deze 

rigting, — ten zuidwesten van Banjoe koening — ligt de schei- 

ding tusschen de beken, die naar Ambarawa en de anderen, 

welke noordwestwaarts heenstroomen. Terwijl van dit vlakke, 

wrongvormige en door tallooze kleine dalen doorslingerde Djam- 

boe gebergte eenige vertakkingen naar het zuidoosten, naar het 

westelijke gedeelte van het Merbaboe gebergte heenloopen, z00 
zet de hoofdmassa zich in de rigting van het westen (of west- 
noordwesten) naar het Prahoe gebergte voort en vormt de grens 
en de waterscheiding tusschen de residentiën Kadoe ten zuiden en 

Samarang ten noorden. Op die wijze wordt een vlakke dalgrond 

gevormd, welke reeds op geringen afstand (ten westen) van 

Banjoe koening, beneden de waterscheiding van het Ambarawa 
dal, dieper begint te worden en dan tusschen de zacht afgeronde 
hoogten van het Djamboe:) gebergte aan gene en den Oengaran aan 
deze zijde in de rigting van het noordwesten benedenwaarts loopt. 

Deze dalgrond vormt eene komvormige uitholing, welke eene 
geringe diepte bezit en in ecn halven cirkel eerst om den zui- 

5) Banjoe, di i water en u koening, d.i is geel; aldus g n Ed he 

1 fzet. Te dezer 

plaatse hadden de Bags, paas Sir St. Raffles gouverneur van Java was, eene 

8 pens goenoeng aas heb ik aan de gansche maschengebergte keten, 
tusschen den Prahoe en den Oengaran gelegen, gegeven, terwijl bij de Javanen 
lechts dat gedeelte van het gebergte onder dien naam bekend is, waarover de weg 
van Ambarawa naar rd aaa in Kadoe, voert. 
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delijken en vervolgens om den zuidwestelijken en westelijken voet 

van den Oengaran heenloopt; de voornaamste beek , welke door 

dit dal stroomt, heet kali Gêtas, waarin alle in eene dwarsche 

rigting van deze zijden des Oengaran afvlietende beken worden 

opgenomen; eerst aan den noordwestelijken voet des bergs wordt 

de dalgrond vlakker, ter plaatse, namelijk , waar de dwarsche d. 1. 

de noordwaarts kwopelale vertakkingen van het Djamboe gebergte 

in een vlakken naauwelijks 1,000 voet hoogen bergwal zijn over- 

gegaan, welks Djatiwouden de linker- of westelijke zijde van het 

dal begrenzen. 

De bodem der vallei daalt op die wijze van 2,500 voet, 

welke hoogte dezelve aanvankelijk aan den zuid-zuidwestelijken 

voet “van den Oengaran, beneden het dorp Soemmo wono !), 

bezat, van lieverlede gedurig meerder naar het vlakland, aan den 

noordwestelijken voet des bergs gelegen , afwaarts, — en is over 

deszelfs geheele uitgestrektheid met sawa’s en daarin verspreid lig- 

gende dorpen bedekt. Het frissche groen dezer rijstvelden vormt 

een aangenaam kontrast met de barre hoogten van den Djamboe, 

welks bolusroode met ijzerdeelen bezwangerde leembodem op 

vele plaatsen door de dunne graszoden, of door de spaarzaam 

voorkomende velden van Cytisus Cajan en Djagon (maïs) door- 

schemert; uithoofde het ondoenlijk is deze bergstreken op eene 

voldoende wijze van water te voorzien , bestaat hierin de eenige 

plantengroei, welke aldaar wordt aangetroffen. 

Op eene geringe hoogte boven dezen dalgrond voert eerst van 

Banjoe koening naar Soemmo wono en van daar verder, langs de 

helling van den Oengaran , een weg (rijweg) bijna in een halven- 

kring rondom den berg heen, namelijk, om de zuidelijke en om 

de westelijke helling des berg tot aan de noordzijde, alwaar 

beneden in het vlakland, aan den voet des bergs, het dorp Djati 

kalangan ligt, terwijl iets hooger het dorp Soesoean en het 

hoogst, aan de helling zelve van den berg, 5,450 voet boven de 

oppervlakte der zee, midden tusschen oorspronkelijke wouden, 

het eenzame huis Medinie wordt aangetroffen. Hoewel rd weg 

») Een gelijken naam draagt mede de hoogste spits van den Rene 0 
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tot de slechtste en moeijelijkste op Java behoort, zal echter geen 

beminnaar der natuur berouw gevoelen , wanneer hij denzelven 

heeft afgelegd; — aan de overzijde van het bebouwde dal ont- 

waart het oog ter linkerzijde het barre Djamboe gebergte en 

deszelfs voortdurend lager wordende noordelijke uiteinde, — en 
ter regterzijde de kruim van den Oengaran met derzelver duistere 

wouden, welke immer lager dalen naar gelang men de noordwes- 

telijke en de noordelijke ‘zijde nadert. — Terwijl de benedenzoom 

van het woud, boven Banjoe koening aan de zuidelijke helling, 

tend 4, 000 sen va de maren der zee ligt, zoo is de- 
‚ beneden Medinie, slechts 2,500 voet 

daar boven vide: — Al des e hellingen, t. w. de enable, 

zuidwestelijke, westelijke en noordwestelijke hellingen van 

den Oengaran, zijn met eene bwitengewoon dikkeen tot aan 

den voet van den Djamboe zich uitbreidende laag van rots- 
stukken, namelijk, puinbrokken van trachiet en trachiet- 

lava bedekt, welke van de zuidelijke helling van den vroe- 

ger beschreven heuveldam der solfatara en van het ginds 

steil afdalende, voorwaarts springende gedeelte van het ge- 

bergte uitgaan en van daar bij millioenen op de lager 

gelegen gedeelten verstrooid liggen. 

De brokstukken, geheel van trachietischen oorsprong, — zijn 

hoekig en onregelmatig van vorm; — de meesten zijn 2 tot 3 voet, 
velen 5 voet dik; slechts enkelen zijn zoo hoog als een huis ; velen 
zijn verslakt en poreus. De wijze waarop zij voorkomen, — in de 
grootste hoeveelheid beneden de uitbarsting-spleet, welke zich als 
de jongst gevormde des vulkaans doet kennen en waar zij tot 
geheele bergen op elkander gestapeld liggen, — laat geen twijfel 
over nopens hun ontstaan; zij zijn uitgebraakte lava, vermengd 
met de brokstukken van den verbrijzelden, in puin ter neder 
geworpen top des vulkaans, welks laatste uitbarsting eene zijde- 

lingsche rigting had. 
Vergelijkt men dezelven met de zoo groote, volkomen daarmede 

overeenkomende puinmassa’s, welke om denoostelijken, en om den 
noordelijken voet des bergs tot aan Samarang (zie vroeger) geheele 
heuvelrijën vormen, zoo staat men verbaasd over de menigte 
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derzelven, benevens over de groote verwoestingen en de gedaante- 

veranderingen, welke de Oengaran moet hebben ondergaan. — 

De kruin ss geheel verbrijzeld en in verscheidene spitsen verdeeld. 

Hoe verder men van Soemmo wono op den vroeger vermelden 

weg voortgaat, — welke weg door de uit den grond stekende 

rotsstukken zeer hobbelig wordt gemaakt , — en de westelijke en 

de noordwestelijke zijde nadert, des te meer gaat het vlak gewor- 

den hoogland, dat den berg aan de pant en aan de zuidwestzijde 

omringt, over in smalle, naast elkand le ribben, welke door 
diepe, reeds de hoogste bergkruin doorgroevefide How van 

een worden gescheiden. Over deze ribben loopt, voortdurend 

berg op berg af, in eene dwarsche rigting de weg, welke naar 

het op den noordelijken voet gelegen dorp Soesoean voert; van 

daar stijgt men weder eenige palen zuidwaarts het gebergte op 

tot aan Medinie, 5,450 voet hoog aan de noordelijke helling des 

bergs, van waar men in den tijd van 2 uren op een voetpad, 

dat dwars over den top des bergs voert, naar Soemmo wono , aan 
de zuidelijke helling gelegen, gaan kan en de zoogenoemde negen 

tempels «tjandie Songo» kan bezoeken; deze tempels liggen 
tusschen het dorp en de solfatara. 

Niettegenstaande de hellingen des bergs met puinhoopen over- 
dekt zijn, zoo ontwaart men echter op vele streken aan de 

zuidwestelijke en westelijke hellingen de weligste rijstvelden, 

welke tot in de fe zamenhangende sawa’s in den dalgrond 

benedenwaarts dalen. Uit de humusrijke leemaarde, welke de 
tusschenruimten vervult, steken de puinbrokken als naakte 

zwartachtige klippen en spitsen op; vele liggen geheel los op 

de oppervlakte. Misschien werd te gelijkertijd met de steen- 

brokken eene groote hoeveelheid‘asch uitgebraakt, — waardoor 

alsmede door de vergane deelen der lava-rotsen (die zoo spoedig 

verweren), deze aarde gevormd werd. Slechts aan de steile 
wanden van eenige beekkloven kan men de dikte der pre 

welke 50 tot 100 voet bedraagt, ontwaren. 

De oude lava-stroomen van den Oengaran strekken zich 

noordwestwaarts tot aan gene zijde van Bodja uit. Aldaar 

komen zij in aanraking met een molassoortigen zandsteen, 
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waarin veel zwavelijzer voorkomt, en met eenen tertiairen kalk- 

steen, welke op de vorige soort ligt en het merkwaardig hol 

(gowah) Drajoe omsluit. De schrale, zware, roodachtig gekleurde 

klei, welke de kalklagen bedekt, is voornamelijk met Djatiwouden 

begroeid. Deze tertiaire lagen zullen op eene andere plaats 

uitvoeriger beschreven worden. 

Terugblik op de minerale bronnen van den 
Oengaran. 

Geen vulkaan op Java is zoo rijk aan minerale en warme 

bronnen als deze; — bijna aan alle zijden wellen dezelven uit 

den grond op. — Behalve de reeds vroeger door mij opgetelden, 

welke aan den oostelijken voet worden gevonden, beb ik nog de 

volgenden leeren kennen. 

De staalbron kali Pawang , bij Banjoe koening, is aan de 

zuid- zuidoostelijke helling des bergs gelegen, en bezit eene 

temperatuur van 71,5° Fahr. In een klein bekken, tusschen 

trachiet-rotsen ingesloten, 4 voet lang, Zij, voet breed en 4à 5 

voet diep, ontwaart men op den bodem eene spleet, waaruit het 

volkomen heldere water met kracht te voorschijn bruist. In het 

rond is het bekken met het bezinksel van dit water bedekt, 

namelijk, met ijzeroxydehydrat; het water riekt niet, heeft een 

‚ verfrisschenden smaak, welke van nabij overeen- 

komt met dien van het gelnnnies! ; gewoonlijk is de spiegel 
van het bekken met eene dunne laag koolzuur bedekt, welke 

zich bij de inademing op de gewone wijze doet onderkennen. 

Naar de analyse van A. Waitz +) zijn de hoofdbestanddeelen 

als volgt: koolzuur en koolzure ijzeroxyde (benevens kalk, 

natron en magnesia met koolzuur verbonden en eenige deelen 
kiezel- en aluinaarde.) Deze bron mag beschouwd worden tot de 
krachtige salinische staalbronnen « Eisensäuerlinge» te behooren. 

Eene dergelijke koude staalbron ligt aan de noord- noordooste- 
zie helling van den Oengaran, in de kloof tusschen de bergrib- 

D Indisch magazijn. Batavia, I, n°. 9, bladz. 252, 
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ben goenoeng Tjandie en Tjoeroek ; de warmste stralen, eene tempe- 
ratuur hebbende van 125’ Fahr, wellen op verscheidene plaatsen 
in de nabijheid van het vloedbed uit den grond. Eenige derzelven 
worden met geweld in de hoogte gedrongen en vormen kleine 
springbronnen; — anderen vlieten langzamer naar boven; — 
eene dezer bronnen heeft een klein bekken gevormd, waarin het 
water voortdurend borrelt. De geheele bodem rondom de bron 
is sterk verhit en met ijzeroxydehydraat overtogen. — Een 
schilderachtige waterval stort zich boven de bron van eene 
hoogte van 100 voet naar beneden. — De afstand van Medinie 
is 6 palen. 

Dergelijke warme staalbronnen komen in de nabijheid van 
Medinie, digt bij een 100 voet hoogen waterval van de kali 
Siblatar, voor. — De rib, welke de beekkloof aan de oost- 
(noordoost-) zijde begrenst, daalt van den goenoeng Tjandie af en 
loopt noordwestwaarts voort. Ook in den omtrek dezer bronnen 
is de bodem verhit. — Men vergelijke de chemische analyse 
van dit bronwater door A. Waitz 1). 

Verscheidene koude staalbronnen, met en Badde waterlei- 
dingen, welke naar tempelruïnen voeren, worden boven Medinie 
aangetroffen. 

28. MOREA. +# 

(Berg van Djapara). 

Br. 6°. 55’ — L. 110, 5215’ — H. 4,000. 

Rondom van alle bergen afgezonderd, in geene verbinding met 
de overigen staande, verheft zich deze, zoo het schijnt, volkomen 
uitgebluschte vulkaan geheel en al buiten de rij der Javasche 
vuurspuwende bergen, namelijk, noordwaarts van dezelven. — 
Deze berg vormt een schiereiland, — vroeger waarschijnlijk een 
eiland, — hetwelk thans slechts (aan de zuidzijde) door eene zeer 
lage, ziltig-moerassige tusschenvlakte, van gelijke hoogte als de 
oppervlakte der zee, met Java verbonden is, namelijk, met de nabij- _— 

gelegen kalkgebergten van Growogan (zuidwaarts van Djapara). 

Ei 

*) Indisch magazijn, L. n°. 9, bladz. 233 en volg. en bladz. 323. 

23 
_ 
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Gok het water der rivier van Djawana 1), waarvaneen tak mm deze 

tusschenvlakte ontspringt, is uithoofde van deszelfs ziltachtigen 

smaak ondrinkbaar, weshalve de inwoners van Djawana (eene 

plaats, ten postzuidoosten van het gebergte, aan den oever dezer 

rivier gelegen) genoodzaakt zijn hun drinkwater met kanen 

verscheidene palen ver van den oostelijken voet des bergs te 

halen. — De kalkbergen van Growogan vormen eenen heuvelrug 

ter hoogte van 700 à 1,000 voet, waarvan de rigting, in het 

algemeen genomen, van het oosten naar het westen loopt; zij 

scheiden de moerassige vlakte van Djapara aan de noordzijde 

af van den zetel van eenige slijk-vulkanen, welke zuidwaarts 

van dezelve bij Poegwodadi en Koewoe zijn uitgebroken. 

De vlakte, waarop zij zich verheffen, ligt slechts 170 voet 

boven de oppervlakte der zee 2} en wordt aan de zuidzijde 

insgelijks door kalkbergen begrensd, welke vlakke en breede 

ruggen vormen. Zij strekken zich oostwaarts tot aan Tocban, 
ja, op zekeren afstand van het noorderstrand, door het gan- 
sche eiland tot aan Sedajoe, aan de oostkust van Java, uit; 

zuidwaarts loopen zij voort tot aan de kali Solo. Deze kalk- 

bergen worden misschien afgewisseld door lagen van zandsteen 

en van formatien uit een vulkanisch conglutinaat bestaande; 

de hoogte van dit terrein zal, naar schatting, 700 à 1,000 voet 
bedragen; het is voor een gedeelte (namelijk, dat, hetwelk aan den 
oostelijken voet van den Oengaran grenst) met Djatiwouden bedekt 
en vormt eene der minst bekende wildernissen van Java, welke 
door een grooter aantal tijgers dan menschen wordt bewoond. 

Eene der hoofdoorzaken dat deze kalkbergen, waarin vele holen 

en spleten gevonden worden, zoo schaarsch bevolkt zijn, moet 
ongetwijfeld gezocht worden in het gebrek aan goed drinkwater. 
Een voorbeeld van het bestaan van dergelijke holen en spleten 
m de kalkrots levert eene bron van zoet water, in de nabijheid 
van Toeban, welke, 100 schreden van den oever verwijderd, 
in de zee opwelt; deze bron, — het eenige goede drinkwater, 

t) Ook Djowana , Joana geschreven. 
*) Nuar de opgave van andere reizigers. 
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hetwelk de bewoners dezer plaats bezitten, — hebben zij met 
een vierkanten muur omringd, ten einde het water tegen de 
branding der zee te beschutten, waardoor een bekken is gevormd 
geworden, hetwelk door een dam, uit koraalkalk gebouwd , met 
het strand is verbonden. 

De goenoeng Morea heeft de gedaante van eenen zacht glooijen- 
den kegel, welks top gebroken en in een aantal spitsen verdeeld 
is, doch welks hellingen met eene zachte en gelijkmatige glooijing 
nederwaarts dalen. Tot op eene aanmerkelijke hoogte reiken 
de aanplantingen, en eerst op den top des vulkaans worden deze 
door aaneengeschakelde wouden verdrongen. — Het schijnt, dat 
zich op dezen berg (door mij niet beklommen) geene sporen 
van vulkanische werking meer aan het oog voordoen; te oordeelen 
naar de door mij ingewonnen. berigten, bestaan er evenrnin warme 
bronnen in den omtrek van denzelven t). 

Deze berg kan derhalve een der oudste: vulkanen van Java 
zijn, welke misschien nog vroeger zijne werking staakte dan de 
Oengaran. 

Ten opzigte van zijne ligging aan het noorderstrand digt aan 
zee, waarin zijn voet als een schiereiland uitsteekt, komt hij met 
den Ringgit bij Besoeki eenigzins overeen, welke laatste nog 
kleiner en geheel verbrijzeld is; als vulkaan is de Ringgit slechts 
bekend uit de berigten, welke Valentijn omtrent denzelven heeft 
geleverd, volgens welken schrijver zijne uitbarsting van 1586 
slechts 10,000 menschen van het leven beroofde. 

Misschien zijn in den schoot van den Djapara niet minder 
noodlottige gebeurtenissen voorbereid geworden dan in dien van 
en Ringgit! — Wie is in staat de geschiedenis van dezen berg 

uit te vorschen? 2) 
Inquirenda! Terwijl men van Djapara af, langs de geheele 

1) In 1838 bij mijne doorreize door deze streken langs de noordkust. 
*) De hoogleeraar Roorda van Eyzinga heeft omtrent het „Ontstaan der bergen” 

reeds eenige berigten medegedeeld, getrokken uit eene javasche kronijk, als b. v. 
(Indië, deel III, I gedeelte, bladz. 9—15) „het gebergte Kendang ontstond, — 
de kurkuma verdween en er waren geene nonnen, — van den berg Pandan was een — 
chronogramma, — maagdenschakers trotseerden den dood, — te Bawijan stierven 
de wilde zwijnen, —zoo grootals paleispoorten waren d hen gevormd, — men 
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noordelijke kust van Java, tot aan Soerabaja slechts kalkge- 
bergten aantreft, zoo komt hierop ééne enkele uitzondering 
voor, namelijk, een bergrug van vulkanischen oorsprong, welke, 
uithoofde van den aanmerkelijken afstand waarop dezelve van 
vulkanen verwijderd en rondom door kalkbergen omringd 
is, des te meer onze opmerking verdient. Oostwaarts van 
Djapara, namelijk, en het digtst gelegen nabij Lasêm, aan den 
oostkant van die plaats (die vroeger als scheepstimmerwerf 
beroemd was), strekt zich een klein voorgebergte, eene kleine 
zandspits (Oedjoeng) in de zee uit; — deze spits is bekend 
onder den naam van oedjoeng Lasêm (Lasheung) en bestaat uit 
een bergrug, — eene hoogte van eenige honderd voet bezit- 
tende, — aan welks zijwanden men evenwijdige lagen van vul- 
kanisch zand en conglomeraten van trachiet-lava waarneemt. 
Deze bergrug daalt van een eenigzins hoogeren berg Argo 
(bezuiden gemelden bergrug gelegen) af‚ welke blijkbaar 
geen kalkberg is, maar door mij niet is bezocht geworden. 
Zou deze bergrug een overblijfsel van een ouden vulkaan zijn, 
of wel een ver voorwaarts geschoven lava-stroom van den vul- 
kaan Pandan, welke zich, op ongeveer gelijke geographische 
lengte als deze berg, in het binnenland van Java verheft? Dat 
deze laatstgenoemde berg een vulkaan is, hoewel ter naauwer- 

-_nood eene hoogte van 2,000 voet bereikende, mag men opmaken 
uit zijnen kegelvorm, welke zich op eene gelijkmatige wijze 
aan alle zijden naar het midden verheft, in verband met de sol- 
fatara, welke, naar men verhaalt, aan deszelfs noordelijke helling 
wordt aangetroffen. Hierbij dient echter in aanmerking te worden 

sla niets over bij het lezen, — de bloem nagasarie bloeide in vazen. — Losarie wordt 
» — de hoenders broeiden in het hok, — Haloen bestond reeds vroeger, — 

de wilde katten maauwden in het hooge riet, — Samarang ontstond, — verscheidene 
kinders hadden geene moeder”, — (zal dit misschien ook vader heeten?) — 
„een edelman scheurde zijn kleedje, — het gras verdween in den dampkring, — 
Madioen ontstond, — de buffels plasten in de hokken, — in de holen kwamen de — 
stekelvarkens om, — te Bandong stierf cen paard, — spaansche matten stortten op 
de bergkruinen neder, — Hawirogo bestond reeds vroeger”, — enz, enz. (,„ Die 
hohe Kraft, der Wissenschaft, der ganzen Welt verborgen, und wer nicht denkt, 
dem wird sie ge8chenkt, der hat sie ohne Sorgen.” Göthe, Hexenküche.) 
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genomen, dat het stroomdal der kali Soto tusschen beide ligt en 
deze rivier langs den noordelijken voet van den Pandan stroomt. 

Modderheuvels bij Poerwodadi, waaruit zich gas ont- 
wikkelt. — Slijkvulkaan van Java N°. 1, gelegen in het distrikt 
Growogan, afdeeling Demak, in de residentie Samarang. 

uidwaarts van den verbr zelden kegel van Djapara, treft men 
delaag gelegen, moerassige vlakte aan, welke de zee nog zeer 
laat schijnt bedolven te hebben en waarvan het water nog cenig- 
zins ziltig is. — Nog verder zuidwaarts strekt zich eene lage 
bergketen, uit kalk bestaande, in de rigting van het westen naar 
het oosten uit; zij scheidt deze vlakte van eene tweede meer 
zuidelijk liggende vlakte af, tusschen deze bergketen en de cen- 
trale heuvelmassa’s gelegen, welke meestendeels met Djatiwouden 
bedekt zijn. Het is in deze tweede zuidelijke vlakte, dat zoowel 
de moddervulkaan van Poerwodadi1) als ook die van Kasongo, 
doch de laatstgenoemde eenige palen meer hete 
zich verheffen. 

De moddervulkaan van Poerwodadi is de grootste op Java. 
Hij rijst in de vlakte, welke uit hard geworden, ziltige klei bestaat, 
im den vorm van een breeden halven bol op, en bevat op de om- 
trent 40 voet hooge kruin een poel van zeer taaijen modder, alwaar 
met Pratt noozdaetn van 1/2 à 5 minuten gas uit ontwikkeld 
wordt, hetwelk den modder langzaam in bellen doet oprijzen, 
zoodat deze eindelijk uit een berst en de stukken met eenig 
gedruisch naar alle zijden heen vliegen. — Rondom dezen 
vulkaan graven de Javanen in de ee kleivlakte gaten, 
en koken zij zout uit het opstijgende water, dat deze gaten weldra 

vult. In het moederloog vond de heer Ch. Perret Jod- en Brom- 

zout, waarvan hij de sporen in het nabij zijnde zeewater niet 

kon ontdekken. — In eenige reisbeschrijvingen heeft men de 

hoogte dezer modderheuvels zeer overdreven en de gas-bellen, 

die eene werkelijke hoogte van 5 à 5 voet bereiken, tot 60 voet 
doen groeijen. 2) 

* zie 

1) 14 palen van Demak, welke plaats 10 palen oostwaarts van Samarang gelegen is. 

*) Zoo als b. v. in de avontuurlijke berigten van Domis. (Bat. Genoot. Verh.) 



350 

De moddervulkaan bij Kasongo. (Java n°. II). Deze ligt 

zuidwaarts van de ruïnen van den voormaligen Javaschen kraton 

van Mendang. — Naar verhaald wordt, komt dezelve met den 

vorigen overeen. 

29. MERBABOE, % 

A. Topographisch overzigt.- 

Br. 7e, 281,’ — L. 110°, 281/2’ — H. 9,590 . — 

De Merbaboe is de noordelijk gelegene der beide kegelbergen, 

welke het midden-en het zuidelijke gedeelte van het dal Kadoe 

ten oosten begrenzen; dezelve is door een 4,880 voet hoogen 

tusschenzadel met den zuidelijk gelegen tweeling, namelijk, den 

Merapi, verbonden, welke zich niet ten zuidoosten gelijk de 

Soembing van den Sindoro, maar juist ten zuiden van denzelven 

verheft, 

Daarentegen merkt men hier wederom de noordwestelijk- 

zuidoostelijke rigting der dwarsche vulkaanrijen in zijne ligging 

met betrekking tot den Oengaran op; noordwestwaarts, na- 

melijk, ligt voor dezen vulkaan een zeer uitgebreid voorgebergte, 

welks henilendd kegelvormige spitsen bekend zijn onder de 

namen van g. Andong, Telemojo, Djokopêkik en Kopeng en 

_ welke zich (de Telemojo) in eene noordwestelijke rigting door 
middel van het Djamboe gebergte met den Oengaran ver- 

binden. De goenoeng Kopeng heet insgelijks g. Gadjah of Gadjah 

moenkoer en de g. Djokopèkik wordt door sommigen g. Kolo- 
boeko geheeten. Onder alle trachiet voorgebergten der Javasche 

vulkanen heeft dit voorgebergte, noordwestwaarts van den 

Merbaboe gelegen, de grootste ontwikkeling verkregen; in 

grootsche vormen doet het zich aan het oog voor, in spitsen, 

die op nieuw wederom kleine kegels vormen, waarvan diverge- 
rende ribben benedenwaarts loopen, welke Een echter in eene 
dwarsche rigling voor de helling van den hoofdvulkaan tot een 
geheel vereenigen. De westelijkste spits is de goenoeng Andong, 
welke in het rivierdal der kali Ello (de oostelijkste der ËSde 
Kadoe-rivieren) afdaalt; in het zuid-zuidwesten verbindt zich 

a 
” 
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met de zoo even genoemde nog eene kleinere spits: Tjelenggan , 

welke boven Madigondo gelegen, reeds tot de westelijke helling 

van het tusschenland behoort en slechts 4,050 voet hoog is. De 

andere spitsen bereiken eene hoogte van ongeveer 4,500 voet. 

Aan die helling van het voorgebergte, welke naar de zijde 

van Ambarawa afdaalt, wordt 1men, beneden de spits Telemojo, 

in een kleineren , stompen nevelkegel, eene bijna ketelvormige 

verzakking gewaar, welke den vorm eens kraters heeft en welligt 

door eene werkelijke (zijdelingsche) uitbarsting is ontstaan. De 

ketel neemt naar beneden in ruimte af en loopt uit in eene 

kloof, door welke het water naar Ambarawa benedenwaarts 

vloeit, ten gevolge waarvan de ketel naar deze (d. í. noordelijke) 

zijde openstaat. Aan de oostzijde heeft deze ketel de scherpste 

afscheiding en doet zich de rand het duidelijkst aan het oog 

voor. (Slechts door het binnenste van dezen ketel te onderzoeken, 

— en zulks is door mij niet geschied, — kan men ontwaren of 

hier eenmaal werkelijke uitbarstingen hebben plaats gehad „dan 

wel of de ketel slechts door eene verzakking, — dk een 

bergval, is gevormd geworden.) 

De oostelijkst gelegen spits van het voorgebergte (goenoeng 

Kopeng of Gadjah) verheft zich steil, bijna in den vorm van een 

suikerbrood, ‘als een eiland boven de gelijkmatig dalende opper- 

vlakte der berghelling; deze doet zich aan het oog voor als ware zij 

ontstaan door lava-stroomen , welke uit den Merbaboe tegen dezen 

toen reeds bestaanden kegel aanvloeiden, zich achter dezen en de 

overige toppen van het voorgebergte tot een vlak hoogland ver- 

hieven (opstuwden) en den genoemden kegel vervolgens aan alle 

zijden omringden. Waarschijnlijk is het werkelijk op deze wijze, 

dat de bedoelde oppervlakte der berghelling is gevormd. 

Ten noorden grenst de voet dezer voorgebergte-spitsen met 

cen gedeelte aan de 1,400 voet hooge dalvlakte van Ambarawa, — 

ten zuidoosten daarentegen hangen zij met den hoofdvulkaan 
te zamen, door middel van een 4,200 à 4,400 voet hoog tus- 

schenland, hetwelk, alvorens zich in de berghelling wederom _ 

te Eeken. wijd Ke vlakke en effen streken vertoont. _ 

Het is het grootste van dergelijksoortige schande 

„ 
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tusschen vulkanen en derzelver voorgebergten gelegen, — dat 

Java bezit en is voornamelijk met theetuinen bedekt. In de nabij- 

heid van den binnenwaarts gelegen voet der voorgebergte-spits 
Telemojo heeft hetzelve eene hoogte van 4,200 voet; in het 
middengedeelte, ter plaatse waar in den theetuin Lodoseboe eene 
pandopo staat, bereikt het eene hoogte van 4,550 voet en - 

daar waar de weg van Magelan naar Salatiga over hetzelve 
voert en deze zijn hoogste punt (den pas van Kopeng) heeft 
bereikt, bedraagt de hoogte 4,400 voet. 

Dit schoone, vlakke met thee, Europesche groenten en, in de 
nabijheid van Kopeng, zelfs met tarwevelden bedekte hoogland 
(welks gematigde luchtgesteldheid veel beter geschikt zou zijn 
voor eene hoofdstad ten verblijve van Europeërs, dan de ver- 
zwakkende en doodelijk heete lucht van Samarang) is het, het- 
welk den voet van den Merbaboe ten noordwesten omringt; — de 

__voet van dezen berg (benevens deszelfs zuidelijk gelegen tweeling, 
de Merapi) wordt ten westen begrensd door het dal Kadoe, dat van 
1,800 tot 800 voet daalt ; ten noordoosten en ten oosten wordt de 
voet omvat door een vlak, rijk bebouwd hoogland, hetwelk mede 
om den Merapi loopt en eigenlijk den verbreeden voet van de- 
zen berg zelven uitmaakt. Deszelfs hoogte bedraagt in het noord- 
oosten bij Salatiga, 1,814 voet, — bij Ampel , oostwaarts van den 
Merbaboe, 1,975 voet; van daar daalt het tot op 1,220 voet in 
de nabijheid van Bojolalie (oostwaarts van den Merapi) af en zinkt 
van Bojolalie met eene gelijkmatige, zachte glooijing gedurig dieper 
in de vlakte van Solo neder, welke slechts 280 voet hoogte heeft. 

Langzaam en van lieverlede rijst dit hoogland van Ampel 
naar de zijde van den berg opwaarts en is op eene hoogte van 
meer dan 2,000 voet nog met dorpen en kokos-palmen bedekt, 
terwijl het ten noorden allengskens, zonder dat men in staat is 
den overgang te bespeuren, in het nog hooger gelegen noord- 
westelijke voorland bij Kopeng (dat wij zoo even hebben be- 
schouwd) overgaat. — (Zelfs nog hooger dan dit noordwestelijke 
voorland, hooger dan de pas van Kopeng zijn de lengte ribben des 
vulkaans tot vooruit springende breede vlakten, — bergplatten, — 
uitgebreid, welker buitenste rand naar de zijde van den 
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zoo even genoemden pas eensklaps in den vorm cens traps afdaalt. 

Kleine watervallen storten zich van deze buitenwanden der kleine 

plateaux , welke, hoe uitlokkend zij zich aan het oog mogen voor- 

doen, echter geheel onbewoond zijn.) 

Over de geheele uitgestrektheid van het vlakke voorland van 

Ampel, van Salatiga tot voorbij Bojolalie in de vlakte van Solo, 

wordt de oppervlakte des bodems gevormd door eene laag van 

vulkanische steenbrokken (namelijk, trachiet en trachiet-lava- 

brokken), welke voor een gedeelte een hoekigen vorm bezitten, 

terwijl anderen meer afgerond zijn en in aarde gekneed voorko- 

men; — deze stukken worden afwisselend aangetroffen van de 

dikte van naauwelijks een voet tot op de grootte eens olifants , 

terwijl de hierdoor gevormde laag gemiddeld eene dikte heeft 

van 40 à 50 voet. Diepe en smalle beddingen hebben de beneden- 

waarts stroomende beken zich door deze bank van puinbrokken 

gegraven, en de waterrijkste dezer beken hebben haar bed tot 

op het vaste rotsgesteente, waarop die bank rust, uitgehold; het 

zijn massive lava-stroomen, welke onder de puinbrokken liggen en 

aan diepere uitgraving paal en perk stellen. De weg van Salatiga 

naar Bojolalie loopt (op houten bruggen) over eene menigte 

dergelijke kloven en beddingen van beken, welke gedurende den 

goeden moesson bijna altijd droog staan. Eene der grootsten, tot 

op de vaste lava-stroomen uitgegraven kloof, even als de anderen 

echter geheel en al droog, is de bedding der kali Gendeng, 

oostwaarts van Bojolalie, in welke twee oorspronkelijk afzonder- 

lijke kloven (op eenen kleinen afstand boven de brug) te zamen 

loopen. Zoowel de enkele brokken van de te dezer plaatse 50 

voet dikke puinlaag, waarvan eene menigte door het water los- 

gespoelde stukken op de bedding der beek verstrooid liggen, — 

alsmede de vaste en zamenhangende lava-stroom in den bodem 
‘der kloof (eene door het water glad gespoelde rotsbedding) on-_ 

derscheiden zich door eene heldere, bijna wit-grijze kleur, als- 

mede het zand (van gelijken oorsprong als de rotsbrokken), dat 
de ruimten en scheuren tusschen de rotsstukken vervult: Deze 

kleur wordt aan dezelven medegedeeld door den veldspaath, 

welke in meerdere mate dan andere bestanddeelen, en_ slechts 



354 

met zeer weinige kristallen van hornblende vermengd, daarin 

voorkomt. Hier vangt het gebied van den Merapi aan, die in 

deszelfs geheelen omvang — dat is, zoowel de rots als het zand 

en de asch, welke laatste het bovenste bekleedsel van den bodem 

uitmaakt, — deze eigenaardige heldergrijze kleur bezit. 

Terwijl de Merbaboe ten zuiden, door middel van een 4,880 

voet hoogen zadelvormigen tusschenrug, in den Merapi over- 

gaat, — zoo daalt deze berg aan de zuid-, zuidoost-, en zuid- 

westzijde geheel vrij en op zich zelf in de laagte, namelijk , 

in de vlakte van Jogja karta, waarin de voet des bergs zoo 

van lieverlede overgaat, dat men het zeestrand ten zuidwesten 

en den voet der bergketen van den zoo genaamden goenoeng 

Kidol ten zuiden en ten zuidoosten (van het middenpunt des 

bergs gerekend) — als zijne grenzen mag aanmerken. 

Uit deze streken, — welke den berg omsingelen en aan de 

verschillende zijden zoo verschillend van hoogte zijn, — stijgt 

de Merbaboe opwaarts en vormt hij een stompen kegel, welks 

hellingen zich met eene nog zachtere glooijing verheffen dan die 

van den Soembing: ja, onder al de kegelbergen van Java heeft 

deze de zachtst glooijende hellingen, welke een grooter aantal voor- 

waarts springende vlakten, dan andere vuurbergen vormen. Zijne 

ribben hebben eene grootere breedte en dikte dan de ribben 

van den Soembing, maar zij bezitten minder regelmatigheid i 

wat betreft haren val en hare rigting; — de zachtste glooijing 

der ribben wordt aan de zuidzijde waargenomen, alwaar zij, 

naar den Merapi heen, in den vorm van trappen, vele voor- 

waarts springende vlakten uitmaken, alvorens zij op nieuw 

dalen, waardoor aan deze zijde een terrasvormig uiterlijk 
wordt gegeven. Het steilst en het gelijkmatigst dalen zij aan 

de noordoostelijke helling. Gewoonlijk loopt de nok dezer ribben 
(de bovenste rand, waar de beide zijwanden zich te zamen- 
voegen) rond (d.i. bolvormig) toe; — aan de noordoostelijke 
helling daarentegen wordt men vele ribben gewaar, welke eene 
effene oppervlakte hebben en hellende platten vormen, die, tus- 

schen diepe spleten met scherpe rauden, in eene regtlijnige rig- 
ting en evenwijdig naast elkander benedenwaarts loopen: naar- 
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mate deze platten lager dalen en zich verbreeden, wordt het 

aantal kleinere nevenspleten grooter; deze nevenspleten doorsnij- 

den de oppervlakte en verdeelen elk plat wederom in een aantal 

platten van geringeren omvang, die allen evenwijdig met elkander 

en in dezelfde divergerende rigting als de andere ribben loopen. — 

De zamenstelling dezer platten, uit op elkander liggende lava- 

lagen, ontwaart men aan de wanden dezer spleten; het schijnt, 
dat de smalle, steile kloven, welke deze platten van een scheiden, 

door werkelijke splijting , door het van een bersten der lava 

(welke zich bij het stollen te zamen trok) zijn ontstaan, dewijl 
het water alléén zulke diepe kloven in vaste rotsmassa’s niet kan 
maken. Uithoofde van den ronden omtrek des bergs als kegel 
en ten gevolge van de gelijkmatige glooijing van den bergwand, 
over welken deze taaije, doch vloeibare lava werd uitgegoten, 
moesten deze scheuren, naar de wetten der zwaartekracht, 
eene gelijke rigting als dû stralen van den berg verkrijgen en 
evenwijdig met elkander voortloopen, terwijl uit gelijken hoofde 
(door de drukking der van boven nageschoven lava-massa) het 
vormen van gemesikeaeel onmogelijk werd. 

Wijders bemerkt men aan deze noordoostelijke helling des 
vulkaans eenige lava-stroomen, van anderen aard dan die, welke 
wij zoo even hebben beschreven, namelijk, die slangvormig ge- 
kromd zijn en aan hunne nokken in smalle lijsten te zamen loo- 
pen; deze werden uit nederrollende, elkander voortschuivende 
puinmassa’s (lava-brokken) gevormd ; het fraaiste voorbeeld van 
deze wijze van ontstaan bemerkt men aan de hellingen van 
den goenoeng Goentoer, van wiens top zij gloeijend Gade niet 
ideen. benedenwaarts liepen. 

Onder het aantal kloven des vulkaans, welke tusschen de 
dhnnetitate lengte ribben benedenwaarts loopen, komen er twee 
voor, welke zich door hare grootte en diepte onderscheiden en daar 
zij boven in den krater (slechts door een smal dwarsjuk gescheiden) 
in eenloopen, den geheelen berg als het ware in twee helften 
verdeelen. Zij zijn derhalve boven breeder dan van onder en 
onderscheiden zich hierdoor van de gewone kloven, welke eerst 
beneden den top met eene geringe ruimte aanvangen en vervol- 

hd 
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gens allengskens naar beneden gedurig dieper en breeder worden. 

De eene kloof is de voortzetting van den krater zelven, welke 

naar het westnoordwesten (zooals die van den Salak naar het 

noorden) geopend is; ver langs de berghelling verlengt zich deze 
kloof in eene diepe spleet, die eindelijk met eene bogt noord- 
westwaarts voortloopt en eerst in de zone van Kadakang (5,270') 
eenen meer vlakken vorm aanneemt. De andere kloof, bij haren 
oorsprong van de eerstgenoemde door het rotsachtig dwarsjuk 
des kraters (Merbaboe, Figuur J, n°. 9) gescheiden, loopt 
aanvankelijk in de rigting van het oost-noordoosten, vervolgens 
in die van het oosten naar beneden, wordt smaller naar gelang 
zij afdaalt en bereikt hare grootste diepte in de zone van 5,500 
tot 7,500’, alwaar zij, tusschen loodregte wanden aan beide zijden 
ingesloten, eene insnijding ter diepte van 700 à 1,000’ in den 
bergwand vormt. — Deze diepte bereikt zij, namelijk, aan den 
voet eens watervals, welke, in de. zone van 6,500’, ter plaatse 
waar eene nevenkloof in de grootere uitloopt, met een enkelen 
straal, verscheidene honderd voet hoog, uit het bovenste bed 
der kloof plotseling in het zooveel dieper gelegene benedenste bed 
nederstort. Dat bed (de bodem der kloof) loopt allerwege zoo 
smal toe, dat tusschen het water en de wanden aan beide zijden 
geene ruimte overblijft; slechts in den omtrek van den waterval 
verkrijgt het bed eene ene ed als een be gevormde 
uitbreiding. Missen de gten allen 
tooit van het geboomte, even a wonderbaär steken hiertegen de scha- 
duwrijke wouden af, tvelke als aan de steile wanden dezer kloven 
schijnen te kleven en hun voortdurend bestaan ten duidelijkste aan 
de ontoegankelijkheid der plaats verschuldigd zijn, alwaar zij zijn 
opgegroeid. — Niet slechts Acacia-boschjes, maar zelfs hooge eiken- 
en andere wouden zijn het, wier bladerengewelf zich aan deze 
wanden verheft; — de stammen dezer bellis zijn met struik- 
gewas omringd, met behulp waarvan men tot zekere diepte in de 
kloof kan afklauteren, totdat men aan geheel naakte rotswanden 
komt, welke op geringen afstand en telkens 30 à 40’ hoog, als 
waren het trappen op elkander volgen en elken verderen voort- 
gang paal en perk stellen. (Het zijn op elkander liggende lagen 
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van trachiet-lava.) De trapsgewijze afdaling van den bodem der 

kloof (het bed), ten gevolge waarvan de beek voortdurend kleine 

watervallen vormt, — maakt het tevens onmogelijk im het bed naar 

boven te klimmen en de kloof wordt dus geheel ontoegankelijk. 

Eene derde groote kloof, die echter eene minder diepe in- 

snijding in den kraterwand maakt, daalt langs de noord-noord- 

oostelijke helling des bergs benedenwaarts, — is breed aan het 

begin, tusschen de hoogste spits n°. 4 en de spits n°. 5 (Zie 

Merbaboe, Figuur df), loopt allengs smaller uit en vormt eene 

aan beide zijden met een scherpen rand voorziene diepe spleet, 

welke deze zijde des bergs in eene regtlijnige rigting tot aan des- 

zelfs voet doorsnijdt. Op: Merbaboe, Figuur 2, wordt eene 

afteekening van deze scheur gegeven, gelijk zij zich, van Salatiga 

gezien, voordoet. Op deze figuur is de spits n°. 4 (Figuur 4) 

door het teeken J aangeduid, en de spits n°. 5 door het teeken 7]. 

Van Salatiga neemt men de eerste spits in het zuiden 27° ten 

westen, de tweede in het zuiden 291/,° ten westen waar. Alle 

andere lengte kloven, uitgenomen deze drie genoemden, vangen 

van boven (aan de spits des bergs) klein en smal aan, en worden 

naar beneden allengs dieper en breeder. — Hierdoor wordt de 

verschillende wijze van haar ontstaan duidelijk; derzelver zij- 

wanden en randen (als hellingen der lengte ribben) loopen eenig- 

zins bolvormig ‚, — en niet gelijk die der zoo even genoemde drie 

hoofdkloven met eene scherp begrensde lijn nederwaarts. 

Warme bronnen in den omtrek van den Merbaboe. 

Slechts eene enkele bron, in de nabijheid van den Merbaboe 

gelegen, is mij bekend; zij ligt noordwestwaarts van den vulkaan 
en wel aan den voet van deszelfs voorgebergtespits Andong. 

In het rivierdal der kali Ello, dat geheel en al in sawa terrassen 

herschapen isen van het noordwesten naar het zuidoosten loopt, 

komt dezelve te voorschijn. De groote menigte der gehouwen 
teerlingvormige steenen, benevens eenige beelden, welke ver- 

strooid in het rond liggen, zijn zoo vele blijken, dat deze bron 
reeds voor langen tijd aan de belijders der Siwa-godsdienst, die 



358 

te dezer plaatse waarschijnlijk eenen tempel hadden gesticht, 
bekend was. Dergelijke steenen vormen rondom de bron een 
ruim, vierkant bekken, in hetwelk het water, dat over de geheele 
oppervlakte dampte, des voormiddags ten 10 ure (in Mei, 1858,) 
eene temperatuur van 96° Fahr. had. De warmte van den damp- 
kring bedroeg 76° Fahr. Onophoudelijk stegen gasbellen uit het 
water op, dat overigens geheel zonder geur of smaak was. 

Alvorens wij dit topographisch-overzigt van den omtrek des 
bergs besluiten, ten einde zijnen top te bestijgen en zijnen krater 
te onderzoeken, willen wij nog een blik op de plantaardige be- 
kleeding werpen, welke denzelven tegenwoordig bedekt; moge zij 
door geheel andere dan platonische krachten zijn te voorschijn 
gebragt, zoo is dezelve echter in de geschiedenis der vulkanen 
altijd van groot gewigt, en kan dikwerf dienen om de belang- 
rijkste oplossingen van plaats gehad hebbende gebeurtenissen 
te leveren. 

Plantaardige bekleeding van den Merbaboe. 

De Merbaboe, in het hart van Java gelegen, waar reeds in de 
oudste tijden de rijken der inlandsche vorsten bloeiden, in welks 
nabijheid de hoofdstad van het” magtigste derzelven, namelijk, 
van het rijk van Mataram lag, is, naar wij bespeuren, door de 
herscheppende hand des menschen bijna nog meer van zijnen 
oorspronkelijken tooi van woudgeboomte beroofd geworden dan 
de Soembing, terwijl zij de hellingen in weidevelden heeft ver- 
anderd. Slechts aan de zuid-westelijke en westelijke hellingen 
(die, gelijk door ons bij de beschrijving van den Soembing reeds 
is opgemerkt, bij alle bergen van Java ‚ vochtiger en koeler 
is, dan de oostelijke helling) zijn in de zonen boven 4,500 
en 5,000’ eenige meer ac eschakelde boschjes staande geble- 
ven. — Op de andere hellingen, voornamelijk aan de wanden 
der kloven, treft men slechts enkele en verstrooide groepen 
van woudgeboomte aan, welke van de zone van 6,000 voet af 
hoofdzakelijk uit boschjes van Acacia montana (mihi) bestaan. 
Behalve grassoorten van geringere grootte, welke op eene hoogte 
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van 5,000 tot 5,000 voet uitmuntende weiden voor paarden en 

runderen opleveren, zoo is het voornamelijk Zmperata Allang , 

welke hier en daar met nog grootere soorten van dezelfde familie 

(Androscepia gigantea Presl., Saccharum Glaga, Rottborlia exal- 

tata L., Anthistiria Junghuhniana Nees ab Es., en anderen) 

atviliaats, de bergruggen bedekt en in de hoogste zone, van 8 

tot 10,000 voet, door de Festuca nubigena (mihi) wordt ver- 
vangen, — eene grassoort, welke in digte bossen (cacspites) 

groeit en op den lossen, zandigen bodem (door het regenwater 

rondom weggespoeld) in even zoo vele kleine, een of meer 
voet hooge graseilanden herschapen wordt. Het is op deze 
hoogten, van 8 en 10,000 voet, dat de streken gelegen zijn, 
waarin die fraaije alpenboompjes en struiken worden aange- 
troffen, die (gelijk wij uitt de beschrijving van verscheidene 
andere vulkanen reeds hebben leeren kennen) aan de toppen der 
Javasche bergen zulk een liefelijk aanzien schenken, dat men 
dezelven voor de eerste maal betredende , zou wanen in eene geheel 
nieuwe wereld verplaatst te zijn. — Op de hooge jukken van den 
Merbaboe wast ook dit geboomte slechts verstrooid en op zich 
zelf staande, — en vormt slechts op de ontoegankelijkste plaat- 
sen, op de steilste rotsgraten of aan de steile wanden een meer te 
zamenhangend geheel. — Behalve de reeds genoemde Acacia mon- 
tana zijn het voornamelijk Myrica javanica, Gnaphalium javani- 

cum, en Tlhubaudia vulgaris, welke voorkomen en met de tot deze 
zone behoorende struikgewassen, — onder welke Lonicera flaves- 
eens en Hypericum javaniecum het menigvuldigst worden aan- 
getroffen, — kleine boomgroepen vormen. De dikke, knoestige 

stammen der Thibaudia’s, van welke sommigen, die op de 
hoogste jukken van het gebergte staan, eene dikte van 5 voet 
bereiken, — bewijzen den hoogen ouderdom en de langdurige 
rust des vulkaans, waarvan mede de dikke, vruchtbare aardlagen 
getuigen, die (al gn rotsen verbergende) den ame vulkaan 
tot aan zijnen voet bedekken. 

Eene bijzondere vermelding moeten wij maken van een boschje; 
hetwelk beneden en in de nabijheid van het pe ar zeden k 

staande is gebleven en dat bijna uitsluitend uit Gnapha 
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nicum gevormd wordt en waarschijnlijk het oudste boschje 
van dezen aard is, dat op Java bestaat. — Gelijk een wit tapijt 
glinstert het bladerengewelf van dit woud in de verte, — een 
bekleedsel van mos bedekt, in het koele woud, alle stammen, 
van welke velen de dikte eener dij bezitten, terwijl lichenen van 
de verschillendste soort, voorzien met bontkleurige apotheciën 
aan alle twijgen groeijen en voeten lange Usneën van het loof- 
gewelf afhangen. 

Viooltjes (Viola pilosa Bl) — twee Plantago soorten, — Al- 
chemilla villosa (mihi) en de slanke Campanula of Wahlenbergia 
gracilis DG. (Alph) 1) zijn onder de kruidachtige planten (onder 
welke van bijna alle Europesche geslachten er eenige represen- 
tanten worden aangetroffen), die, welke het menigvuldigst op 
de grasvelden, of verstrooid tusschen het geboomte, de hoogere 
zonen van den Merbaboe met hunne kleurenpracht versieren, — 
terwijl op de grasvelden in de zone van 5 tot 5,000 voet (b. v. 
in de nabijheid van Sêlo), — Artemisia indica L., eene Linaria 
en eene welriekende Melissa menigvuldig voorkomen. 

De voortreffelijke groentesoorten, welke aldaar worden aan- 
gekweekt, b. v. bij Sêlo, ter hoogte van 4,880’, aan de zui- 
delijke helling, — de tarwevelden, die men bij Toempak aan de 
zuid-zuidoostelijke helling gewaar wordt, — de bedden van 
Perzische en Europesche rozen, — de lanen van perzikboomen, — 
het bladerlooze uiterlijke van alle hellingen in het rond, bene- 
vens de grazende koeijen in de weidevelden, waarin zelfs de 
Agaricus campestris L. niet ontbreekt! — dit alles draagt het 
zijne bij, om aan deze plantennatuur eene meer noordsche 
uitdrukking bij te zetten. 

Bevindt men zich op het buitenplaatsje Sêlo, dat in eene 
bogt tusschen de met gras bedekte hellingen van den Merbaboe 
is gebouwd, welke zich daar steil verheffen, — slaat men van 
daar het oog over de moestuinen, vanwaar een welriekende 
geur uit duizenden van veelkleurige planten opstijgt, en over 

1) Campanula gracilis Forst. De Campanula gracilis Bl. ex herb. Reinwardtii 
(Wahlenbergia gracilis Alph. DC.) verschilt niet van deze soort. 
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den vlakken, eenigzins boogsgewijs loopenden tusschenrug naar 
den tegenover liggenden Merapi, ontwaart men de geelkleu- 
rige stroohutten der Javasche dorpen, half verholen tusschen 
boschjes van vruchtboomen, — welke frisch van kleur zijn, een digt 

gewelf van ronde bladeren hebben, maar slechts laag (ter hoogte 
van ongeveer 25°) groeijen en verstoken zijn van die reusachtige 
planten der keerkringslanden, zoo als palmen, — pisang, — dan 
waant men zich in Zuidelijk-Europa verplaatst, en meent men een 
ltaliaansch dorpje, tusschen oranje- of olijfboomen verscholen, 
voor zich te zien, In der daad de gemiddelde jaarlijksche tempera- 
tuur alhier en te Napels is ongeveer gelijk (= 17° Celsius); even 
als daar ziet men ook hier vulkanen en bemerkt men ter regter- 
zijde boven den tusschenrug den slakken-kegel van den Merapi, 
die dreigend uit zijne rookwolken op dit kleine Eden nederzict. 

Dergelijke bloemen en moestuinen vindt men op den Merbaboe, 
behalve te Toempak, twee palen noordoostwaarts van Sêlo (op 
gelijke hoogte), — te Pantaran, ter hoogte van 5,900’ aan de 
oostelijke, — te Kopeng, in de zone van 4,000’, aan de noord-_ 
westelijke, — te Pakis, op eene hoogte van 2,860’ aan de noord- 
noordwestelijke en te Kaponang, op eene hoogte van 5,880’, 
aan de westnoordwestelijke helling des vulkaans, — terwijl 
enkele door inlanders aangelegde kool- en iervarddn aan de 
zuidzijde tot op eene hoogte van 7,800’ en aan de noordzijde 
tot op eene hoogte van 8,000 worden aangetroffen. 

Overigens heeft de Merbaboe ten opzigte der daarop geteelde 
veld- en tuingewassen zeer veel overeenkomst met den Soembing; 
behalve de theetuinen, welke op het noordwestelijkste voor- 
land, bij Lodoseboe, worden gevonden, zijn de benedengedeel- 
ten hee hellingen van dezen berg aan eenige zijden (b. v. aan 
de zijde van Salatiga en aan die van Ampel) met koffijtuinen 
bedekt. Het grootste gedeelte van de oppervlakte dezer lagere 
zonen is tot sawa’s aangelegd, wier voortdurend smaller wor- 
dende terrassen tot boven de zone van 5,500’ opklimmen, ete 
drooge velden van rijst, maïs en keukengroenten volgen. 

Zeer opmerkenswaardig is het voorkomen van eene groote 
menigte boomvarens, re glauca BĲ), welke ter ie 
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van 5,600, aan de westelijke helling van den berg worden 

aangetroffen, en die zich aldaar tot geheele boschjes groepe- 

ren. Gelijk palmboomen groeijen hunne waaijervormige als een 

scherm zich uitbreidende bladeren op den top van een 20 à 25 

hoogen stam, terwijl het schoon, dat zij op zich zelve beschouwd 

reeds aanbieden, nog wordt verhoogd, doordien deze hellingen, 

even als de meesten van den Merbaboe, overigens zonder 

geboomte zijn. 

Een gevolg van het gemis aan geboomte op dezen berg, even 

als op den Soembing, is gebrek aan water. Aan de zuidelijke 
helling ligt de hoogste bron op eene hoogte van 5,760, terwijl de 

geheele overige bergmassa (welke nog 5,760’ hooger stijgt), boven 
deze zone, zoowel aan de zuidelijke als aan de meeste andere hel- 
lingen, zonder water is. Slechts in de kraterkloof wordt reeds op 
grootere hoogte eene beek gevormd, terwijl in de andere kloven 
tusschen de ribben slechts na het vallen van regen kleine stort- 
beken ruischen. Zelfs nog op den voet des bergs bemerkt men gemis 
aan water in de kloven, die, nadat de geringe waterstraal, welke 
in de hooger gelegen gedeelten des bergs over de beddingen 
nederwaarts ruischte, tot het bevochtigen der rijstvelden is 
gebezigd geworden, meestal (ten minste is den z. g. goeden 
moesson) geheel droog staan. Vroeger reeds, bij de beschrijving 
van het hoogland van Ampel, hebben wij deze kloven leeren 
kennen. Na het vallen van regen, storten met snelle vaart en 
donderend geklots beken door deze kloven bergafwaarts, welke 
echter even snel verdwijnen als zij eensklaps ontstonden. 

E: opographie van de kruin des Merbaboe. 

De kruin van den Merbaboe bestaat uit een aantal zeer 
smalle, afwisselend zich verheffende, kleine toppen vormende en 
dan weder dalende bergkammen (nokken), die ongelijk van 
hoogte zijn, tot op een afstand van 4,000’ van elkander ver- 
wijderd liggen en (behalve andere kloven) de groote ketelvormige 
kraterkloof, welke west-noord west ts langs de helling des bergs 
afdaalt, insluiten. (Zie de situatieschets Merbaboe, F iguur J.) 
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Men onderscheidt een zuidelijk juk, met drie spitsen (n°. 4, 
2en Sop Figuur 4) en een noordelijk juk, waarop slechts 

eene enkele spits (n°. 4) voorkomt, namelijk, de oostelijkste, of 

met betrekking tot de gansche bergkruin, de noordoostelijkste 

spits, welke eene gelijke hoogte als de zuidelijke spitsen heeft, 

terwijl de andere gedeelten van het noordelijke juk verscheidene 

honderd voet lager en nagenoeg even hoog zijn als het dwars- 

juk (n°. Jop Figuur 4), dat in eene gebogen rigting van het 

zuiden naar het noorden loopt en de beide andere jukken - 

verbindt. 

Het zuidelijke juk van den Merbaboe loopt ongeveer 2,500: 
ver van het westnoordwesten naar het oostzuidoosten en verheft 

zich in verscheidene kleine toppen, van welke een drietal hooger 
stijgt dan de anderen en ongeveer 100 voet boven de diepste 
tusschenruimte oprijst; terwijl de nok op de andere plaatsen 
slechts van 5 tot 5 breed is, zoo zijn deze toppen 1, 2 en 5 
kunstmatig verwijd en in kleine platten van 15 tot 25 voet 
middellijn met verhoogde randen, welke een rondachtigen vorm 
hebben, herschapen. Dat waarschijnlijk reeds tijdens de Hindoe- 
godsdienst nog op Java bloeide, menschenhanden alhier werk- 
zaam waren, wordt op eene voldoende wijze aangetoond door de 
uitgeholde Lijn dikke steenen, in welker halfbolvormige hollighe- 
ha regenwater zamenloopt en waarvan er op n°. Î en 2 één en 

op n°. 5 drie voorkomen. Naar binnen (of noord-noordoostwaarts) 

daalt de nok als een steile wand naar beneden in een diepen 
ketelvormigen afgrond, welke aan de overzijde (d.i. aan de noor- 
delijke zijde), op een afstand van ongeveer 4,000 voet, door 
een dergelijken wand (namelijk, den binnenwand van het noor- 
delijke jak) wordt begrensd. Naar de buitenzijde (of naar het 
zuiden) daalt zij met eene gewone in enkele ribben afgedeelde 
helling bergafwaarts. De getallen 1,2, 5, 4 en 5 op onze schets 
duiden de topvormig oprijzende wegen van het juk aan; het 
teeken >g staat op de laatste of de buitenste hooge punten, die 
nog moeten gerekend worden tot de kruin te behooren, terwijl 

beneden het teeken >< de eigenlijke berghelling aanvangt; 
men moet zich deze punten > derhalve voorstellen als ne! 
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in bergribben, die langs alle zijden divergerend afdalen en, 
naar gelang zij lager komen, zich in een grooter aantal 
ribben splijten. | 

Aan het oostelijke uiteinde van het zuidelijke juk (namelijk, 
van de spits 5) vangt het verbindings- of dwarsjuk 9 aan, dat 
van daar naar het noordelijke juk loopt. 

Van de ribben, welke uit het westelijke uiteinde van het zui- 
delijke juk loopen, komt de meest binnenwaarts gelegen rib, (naar 

“het westnoordwesten loopende) in de nabijheid van het uiteinde 
van het noordelijke bergjuk , dat, zuidwaarts omgebogen, ter ver- 
melde plaats in eene kleine spits eindigt, en steil nederwaarts 
daalt, doch zoodanig dat tusschen beide nog eene breede, aanvan- 
kelijk westnoordwestwaarts, — later noordwestwaarts loopende 
kloof (ne. 10 in Figuur 4) zijnde eene voortzetting of een uitloop 
van het bovenste kraterbekken, overblijft. 

Aan het oostelijke einde van dit juk no 5 vangt het reeds 
genoemde dwars- of verbindingsjuk n°. 9 aan, dat den krater 
aan de oostzijde afsluit en naar het noordelijke juk loopt, welks 
hoogste oostelijk gelegen spits (n°. 4) langs dien weg bereikt kan 
worden. Aanvankelijk daalt de noordelijke wand der spits ne. 5 
steil en rotsachtig ongeveer ter diepte van 100 voet naar beneden 
en gaat hij vervolgens in de dwarskam over, die wel met eenige 
bogten, doch algemeen genomen in eene noordelijke rigting ver- 
loopt, nu eens daalt, dan weder in kleine spitsen oprijst en op 
vele plaatsen slechts eene rotsgraat van 1 à 1!js voet breedte 
vormt, waarover men moet heenklauteren, terwijl ter linker- en 
ter regterhand steile afgronden gelegen zijn. De diepste plaatsen 
zijn misschien 500’ beneden de spitsen van het zuidelijk gelegen 
juk. Zoodra het dwarsjuk het noordelijke juk heeft bereikt, 
rijst het niet minder steil naar de oostelijkste spits (n°. 4) van 
hetzelve op, en hoewel deze niet hooger schijnt te zijn dan de 
zuidelijke spitsen, — zoo heeft men echter van daar , uithoofde 
dezelve geheel alleen staat en van alle zijden omringd is door 
steile hellingen, een meer onbelemmerd gezigt over de gansche 
kruin dan op eenige andere spits. 
Ter plaatse waar het verbindingsjuk zich met het noordelijke 
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juk vereenigt (westwaarts van de spits n°. 4), begint hetzelve nog 

eenigzins lager te dalen, loopt het met eene zeer smalle nok naar 

het westen voort, rijst het vervolgens weder eenigzins opwaarts 

en vormt het eindelijk een naar het zuiden gebogen halven kring, 

eindigende in de reeds genoemde spits of hoek (noordwaarts, 

naast de kloof no. 10) en daalt van daar eensklaps steil beneden- 

waarts. Op deze wijze wordt de krater van den Merbaboe (of 

beter gezegd het overblijfsel van den voormaligen krater van den 

Merbaboe) aan alle zijden door de wanden van smalle rotsjukken 

(door den kratermuur) ingesloten, uitgenomen aan de west- 

zijde bij n°. 10, alwaar dezelve aan den voet der spitsen >< >< 

geopend ligt, welke opening zich in eene breede en diepe kloof 

bergafwaarts verlengt. Slechts op weinige plaatsen zijn de wan- 

den der genoemde jukken beklimbaar ; zij dalen steil, menigwerf 

loodregt naar beneden, en loopen eindelijk tot een smallen bodem 

te zamen; deze bodem daalt naar het westen, d. i. naar de 

zijde van den uitgang no. 10, en in het midden van denzelven 

bevindt zich (naar de berigten van andere reizigers) (bij n°. 7) 
nog een zeker aantal zwak dampende fumarolen en heete modder- 
poelen, welke door de daarin opstijgende gas-soorten in eene gesta- 

dig borrelende beweging worden gehouden. Een welige plan- 

tengroei, uit de gewone Alpenboompjes bestaande, bedekt deze 

verschijnselen voor het oog van hem, die zich op. eenigen afstand 

bevindt, — vooral zijn het Thibaudia’s, Acacias en Gnapha- 

liën, welke den grond der kloof bedekken en, tot bosschen 

vereenigd, ook aan de steilste wanden worden aangetroffen, terwijl 

op de meer toegankelijke jukken en toppen slechts enkele 
derzelven verstrooid voorkomen. Slechts ten noorden van het 

middenpunt des kraters bemerkte men (in 1856) eene geheel 

kale, witachtig glimmende plek aan den wand, als ware daar 
ter plaatse de plantaardige bedekking door eene gas-eruptie ver- 

nietigd geworden. (No. 6 in Figuur 4.) 
De oostelijke spits van het noordelijke juk, of ten opzigte 

der geheele kruin de noordoostelijke spits van den Merbaboe 

(n°. 4in Figuur 4), is niet veel grooter van omvang dan de 
spitsen van het zuidelijke juk; zij heeft naauwelijks eene breedte 
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van 50’, doch is insgelijks door kunst gelijk gemaakt en met een 
verhoogden rand voorzien. Het is deze spits, welke door hen, die 
den Merbaboe bezoeken, hetzij uit Salatiga, van de noordzijde, 
hetzij uit Ampel en uit Pantaran , van de oostzijde, gewoonlijk 
wordt beklommen, gelijk de steenen, waarin vele dezer reizigers 
hunne namen gegriffeld hebben, vermelden. Eenigen hunner 
bezochten, van hier westwaarts afdalend, de kraterkloof. Salatiga 
ligt van hier noord-noordoostwaarts, — de goenoeng Kopeng 
noordwaarts, — de goenong Telemojo en de goenoeng Oengaran 
noord-noordwestwaarts, — de goenoeng Andong noordwestwaarts 
en de eruptie kegel van den Merapi regtstreeks in het zuiden. 
Op deze rotsspits bevindt men zich 9,590’ boven de opper- 
vlakte der zee; — diep beneden zich ziet men de wolken zich 
vormen en voortzweven, — en ver over deze en over de uitge- 
strekte vlakte van Solo heenziende, ontwaart het oog de 
blaauwende kruinen van den Lawoe en van den Wilis, die boven 
de damplagen als eilanden in deze reinere lucht schijnen te 
zweven, terwijl aan de andere zijde, over het dal Kadoe heen, 
het oog reikt tot aan de spitsen van den Soembing en van den 
Sindoro, die (niet minder hoog dan gene) zich boven het wolken- 
meer verheffen. 1) 

„B. Uitbarstingen van den Merbaboe. 

Geene uitbarstingen van den Merbaboe zijn bekend. Het kortste 
tijdperk, gedurende hetwelk er geene hebben plaats gehad, mag 
men op 500 jaar, ja, op een veel grooter aantal jaren schatten. 
Sedert zijn zuidelijke tweeling, de befaämde Merapi, die met 
hem als een tweede schoorsteen op dezelfde dwarsvulkaanspleet 

*) Het is slechts bij helder weder, dat men door de benedenste lagen van den 
dampkring heen de noord- en de zuidkust kan zien. Dat men de beide kusten van 
den top van alle bergen moet kunnen zien, die slechts 3,000’ hoog zijn, is duidelijk 
uithoofde van den geringen afstand. Ik herinner mij, dat ik eens ter plaatse waar 

Lampongs heb gezien. 
_ 
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rust en zoo nabij ligt (de afstand tusschen de spitsen bedraagt 

ééne geographische mijl), zich heeft geopend en werkzaam is, 
mag met veel waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat de 

Merbaboe is uitgebluscht. 

G. Reizigers, die den vulkaan hebben bezocht. 

Op den 24 November 4785, beklom Fr. van Boekhold, 
van Salatiga over Kopeng, de noordoostelijke spits van den 
berg langs de noordelijke helling. 1) Van de uitgestrekte, scha- 
duwrijke, duistere wouden, door welke hij slechts met behulp 
van het kompas! zijn weg kon vinden, is in de sedert dien 
tijd verloopen 50 jaren elk spoor verdwenen, Kool- en weide- 
velden bedekken tegenwoordig de gansche oppervlakte des 
vulkaans. — Van overblijfselen van vulkanische werking, — 
fumarolen, warme bronnen en dergelijken, — zegt hij niets. 

In 4834 werd de vulkaan door Dr. Marien (tf 1859) bezocht; 
„het is op grond van mondelinge berigten, welke ik van hem 
ontving, dat mijne opgaaf nopens de fumarolen en_heete mod- 
derpoelen in den krater berust. 

Op den 6% en 7m November, 4836, beklom ik, uit Sêlo 
vertrekkende, eerst de zuidelijke nok , waartoe 5 uren vereischt 
werden; van daar begaf ik mij over het dwarsjuk naar den top 
van de noordoostelijke spits. — Ten twee ure viel aldaar hagel 
en de thermometer daalde snel van 60° tot op 48° Fahr. 
Des morgens voor zonsopgang, bij eenigzins betrokken weder, 
stond de thermometer op 40° Fahr. Het water kookte.op 
195°. Door barometer-waarnemingen bevond ik, dat de hoogte 
der kruin, boven de oppervlakte der zee, gemiddeld bedroeg : 
9,590. Tot het afklimmen koos ik de noordoostzijde , welke, 
naar ik zag, nog meer kaalheid en minder afwisseling in den 
plantengroei opleverde dan de andere hellingen; aan deze zijde 
kwam ik aan het hoogst gelegen dorp Diwa aan, van waar 
ik mij naar Salatiga begaf. — (Dewijl ik in den krater niet ben 

*) Verhandelingen van het Batav. Genootschap van Ken W., deel VL. 
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afgeklommen, heb ik niets gezien van opstijgende dampen en 
fumarolen.) 

Op den 2 Mei, 4838, bezocht ik van Pantaran de ooste- 
lijke helling des bergs, ten einde vooral de groote oostelijke 
spleet met den waterval te leeren kennen, 

D. Veranderingen, welke de vulkaan heeft ondergaan. 

Dat de Merbaboe gedaanteverwisselingen en wel zeer aanmer- 
kelijke veranderingen heeft ondergaan, is aan geen twijfel onder- 
worpen. Alle ervaren geologen komen hierin overeen, dat de ring- 
muren bij de vulkanen een bestendig verschijnsel zijn en dat de 
rand rondom de vulkanische openingen altijd kringvormig moct 
uitvallen, zoo lang lava-stroomen, die langzaam worden opge- 
stuwd, uit het middenpunt overloopen. — Ontbreekt derhalve 
een gedeelte van dezen rand, zoo moet zulks aan latere omkec- 
ringen, b. v. aan eene zijwaartsche verplaatsing van de erup- 
tie-sschacht, nadat dezelve in het midden verstopt was geraakt, 
worden toegeschreven. Daarop werd bij eene vernieuwde uitbar- 
sling een gedeelte van den ringmuur gebroken, tot puin ver- 
brijzeld en de aanvankelijk ronde kraterketel in eene kloof 
veranderd, die ver langs de helling des bergs afdaalt, gelijk de 
noord-noordoostelijke kraterkloof van den Salak, welke ketel- 
vormig tusschen de spitsen Salak, Gajak en Tjiapoes (die zich 
im den vorm eens halven cirkels te zamenbuigen) begint en 
naar beneden heen smaller wordt; — gelijk die van den Gedé, 
welke insgelijks ver naar het noordoosten geopend is,— benc- 
vens die van den Malabar, — van den Papandaijan, — van 
den, Galoenggoeng en van onzen Merbaboe. Eene dergelijke 
erbrijzeling van een gedeelte des ringmuurs kan overigens 

insgelijks worden veroorzaakt door de zwaarte van vloeibare 
lava, die den krater vervult en, — zich een uitweg trachtende 
te banen, — dat gedeelte van den ringmuur doorbreekt, hetwelk 
den minsten wederstand aan hare” drukking biedt; op deze 
wijze werd waarschijnlijk de noordoostelijke helft des ringmuurs 
van den Gedé even als die van den Soembing verbrijzeld- 
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Bij eenige vulkanen is na dergelijke gebeurtenissen de centraal- 

krater geheelen al verstopt geraakt, terwijl aan de bwiten- 

helling des vulkaans, gelijk in de solfatara aan de zuidweste- 

lijke helling van den Salak het geval is, zich nog voortdurend 

vulkanische werking vertoont. Bij de eruptie kegels van den 

Diëng is zelfs de voormalige ringmuur des kraters volledig 

staande gebleven, namelijk, de ringmuur van den g. Pagêr 

kêntang en van den Panggonan, terwijl de centraalkolk in het 

midden van den ringmuur geheel gesloten is en toch vindt men 

nog, en wel in de nabijheid derzelven, aan de buitenhellingen 

van deze kegels, zeer sterk bruisende famarolen. 

Bij sommige vuurspuwende bergen zijn ook in het midden 

van den krater sporen van vulkanische werking overgeble- 

ven; — terwijl bij eenige anderen, gelijk bij den Soembing en 

bij den Gedé, het bestaan van een voormaligen ringmuur om 

den krater en de latere verbrijzeling van het thans ontbre- 

kende gedeelte des muurs door geologische , — en ten opzigte 

van éénen berg, namelijk, van den Merapi, zelfs door histord- 

sche bewijzen kan gestaafd worden, — terwijl het bij de 

overigen slechts uit de analogie kan worden afgeleid. 

Bijvoegsel , behoorende tot de beschrijving van 

den Merbaboe. 

Het belangwekkendst gezigt op den Merbaboe en ap zijn 

noord-noordwestelijk voorgebergte geniet men van den pasang- 

grahan Banjoe koening, aan de zuid ten oost-helling van den 

Oengaran gelegen. Zie de afbeelding Merbuboe, Figuur 3, 

welke van die plaats genomen is. (Ter regterzijde, achter de 

helling des Merbaboe, wordt men de dampzuil gewaar, die uit 

den Merapi opstijgt, van welken berg slechts een kleine voor- 

uit springende hoek zigtbaar is.) De genoemde benedenhellingen 

van den Oengaran besten uit een labirintvormig, be 

ver voorwaarts springend hoogland, onder welks zoom de 
grond Ambarawa voor het oog verborgen ligt; aan de overzijde 
van dezen dalgrond stijgt het voorgebergte van den Merbaboe 
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opwaarts en loopt het dwars voor den kegel van dezen vul- 
kaan heen, welks top van hier, dat is, de linkerhoek, in het 
zuiden 211/,° ten oosten en de regterhoek in het zuiden 191,4 
ten oosten ligt. De oostelijkste (linker-) spits van het voorge- 
bergte is de goenoeng Gadjah moengkoer of g. Kopeng (no. 1), de 
hoogste in het midden gelegen spits heet g. Telemojo (no. 2) en 
de zuidwestelijke (regter-) spits is de g. Andong, (n°. 5, zie 
Figuur 3.) Tusschen den Telemojo en den hoofdvulkaan ligt, 
doch hier voor het oog verborgen, het vlakke hoogland Lodo- 
seboe; de naar deze zijde gekeerde (noord-noordwestelijke) 
helling van den Telemojo springt, alvorens-zij in den dalgrond 
van Ambarawa afdaalt, ver voorwaarts en vormt eenen. lang- 
gerekten bergwrong, waarin de reeds vroeger vermelde krater- 
of ketelvormige verzakking wordt aangetroffen, welke naar het 
noorden (noord-noordoosten) geopend is en als eene enger wor- 
dende kloof in het dal van Ambarawa uitloopt. — De meeste 
Javanen noemden dit eerste terras van het voorgebergte, waarin 
de ketelvormige kloof wordt aangetroffen, goenoeng Koloboeko 
(anderen heetten het g. Telemojo en gaven den naam van g. Kolo- 
boeko aan de hoogste kegelvormige spits van het voorgebergte); 
wij hebben de eersten gevolgd. Men zie het profiel Merbaboe 
Figuur 3. Hoewel de hellingen van dezen ketel Koloboeko 
welks linkerzijde in de Wiguur met aen welks regterrand met 
b is geteekend) ter wederzijde volkomen met de hellingen van 
eenen kleinen kegelberg overeenkomen en zij in divergerend bene- 
denwaarts loopende ribben gedeeld zijn, — zoo mag echter be- 
zwaarlijk worden aangenomen, dat deze ketel een werkelijke 
uitbarstingskrater-is geweest; waarschijnlijk is hij door eene 

instorting van de uitgeholde kruin of door eenen bergval ont- 
staan. — Koffijtuinen bedekken thans deszelfs holrond toeloo- 
penden bodem. He 
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50 MERAPI. 

A. Topographisch overzigt, 

(van den toestand, waarin de berg zich bevond in 1858.) 

Br. 7°,55'. — L. 110° 281» — H. 8,640 (zuidelijke kratermuur.) 

Deze berg, — uithoofde van deszelfs gedaante zoo merk- 
waardig, ja, misschien de merkwaardigste van alle vulkanen, de 
eerste der 45 vuurspuwende bergen van Java door mij voor 6 
jaren beklommen, — verheft zich als de zuidelijke tweeling van 
den Merbaboe binnen een zeer wijden omvang, doch als een 
werkelijke kegelberg. Ten westen begint zijn voet aan het zuider- 
strand in de nabijheid van den mond der kali Opak , — ten zui- 
den en ten zuidoosten aan den noordelijken en aan den noordwes- 
telijken voet van het zuidelijk gelegen, neptunische gebergte, 
welks grenzen in de westelijke helft (rijk ‘Jogjakêrta) door 
de kali Opak en in de oostelijke helft (rijk Soerakêrta) door de 
kali Solo worden aangewezen, — ten westen aan de heuvelrijën 
op den linkeroever der kali Progo en verder op aan het vloed- 
bed der kali Elo; van af deze grenslijnen, den afstand aantoo- 
nende tot welken de eerste lava-stroomen, die gedurig breeder 
werden, zijn voortgeloopen, rijst de bijna overal in sawa’s 
herschapen bodem als eene zachtglooijende vlakte, onder een 
hoek van 1 tot 5°, gelijkmatig naar het middenpunt van den 
Merapi opwaarts; op eene hoogte van 285: ligt de stad Solo; 
op 650’ het fort Klaten en op 296: Jogjakêrta, benevens de 
ruinen van de talrijke lustsloten der keizers en de duizenden 
van dorpboschjes uit ooft- en palmboomen bestaande, welke, 
in de sawa’s alom verstrooid liggende, scherp daarop uitkomen 
en wier bewoners onder het gebied van Jogja en van Solo 
staan; wijders vindt men hier de bouwvallen der Siwa- en 
Boedha-tempels bij Prambanan, tot bewijs strekkende van den 
langen duur t) der bebouwing dezer vlakte, welke eerst in 

*) Naar eene Javasche kronijk, door Professor Roorda van Eijsinga medegedeeld, 
(„Indië”) zou de berg Merapi sedert het jaar 381 na Chr., — de Soembing sedert 
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de zone van 2,000 voet, wanneer men den top des bergs tot op 

ongeveer 4 geographische minuten genaderd is, merkbaar steiler 

begint te rijzen. 

De bovenste bekleding der vlakten, welke den omvang van 

den Merapi uitmaken, bestaat overal uit een helder grijs- 

kleurig zand of zeer fijne vulkanische asch, welks vrucht- 

baarheid tot den aanbouw van rijst uitsluitend van het kunst- 

matig bewateren afhangt. Hoe meer men den voet des bergs 

nadert (bij Bedojo, Sawoengan), — des te talrijker worden de 

stukjes puimsteen, welke met puinbrokken en gruis van anderen 

aard onder deze vulkanische asch worden aangetroffen. De 

droogte, welke gedurende de heldere maanden des jaars (Au- 
gustus en September) heerscht, lost de oppervlakte van den 

bodem op en doet denzelven in stof verkeeren. Wanneer nu, 

gelijk in het rijk Jogjakêrta gewoonlijk het gevalis, de heer- 

schende zuidewind daarover waait, dan wordt men zeer dikwerf 
zandhozen gewaar, die al draaijende over de dorre sawa-vlakten 
heentrekken en in de dorpboschjes, welke als oasen tusschen 
het zuidelijke strand en den Merapi in die vlakten verstrooid 
liggen, breken. Naauwelijks zijn eenige van de zandhozen in de 
bamboes- en palmboschjes dezer dorpen gebroken, — in welker 
schaduwen de thermometer des middags (wanneer de warmte het 
max. bereikt, ten 2 à 5 ure) tot op 88 à 89° Fahr. stijgt, — of 
weder bri worden gevormd en dit draaijende spel tusschen 
den horizontaal uit het zuiden waaijenden wind en de loodregt 
opstijgende luchtstroomen wordt op nieuw over den verhit 
ten bodem voortgezet t), als wilden zij de eenmaal door den 
vulkaan uitgeworpen stoffen weder naar denzelven terugvoeren. 
Slechts aan de zwid- en zwidwestzijde komt de vlakte van 

den Merapi, (het land van Jogjakêrta) in aanraking met nep- 
en gebergten. Het is de noordwestelijke voet van het 

143, — de Lawoe sedert 167, — de Wilis sedert 227, — de et de sedert 266, — 
de Bromo en de Semeroe sedert 123 n. Ch. zijn bewoond gewor 

*) Buiten de schaduwen der dorpboschjes steeg de mat gedurende de 
middaguren, tot op 110° Fahr., hoewel dezelve verscheidene voeten boven de zand- 
vlakte gehouden en tegen deu dadelijken invloed der zonnestralen beschut werd. 
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zoogenaamde Zuider-gebergte, die van den mond der kali Opak 
tot bij Solo, van het zuidwesten naar het noordoosten, loopt 
en voor een groot gedeelte van deszelfs uitgestrektheid door de 
beide genoemde beken wordt bespoeld. 

Een zeer opmerkenswaardig verschijnsel is de steile wand, 
waarmede dit wZuider-gebergten aan de noordelijke zijde 
afloopt, of, met andere woorden, naar de zijde der grootere 
verheffing, welke tegen over den Merapi gelegen is. — Lagen 
afwisselend uit eene fijnere en eene grovere soort van zandsteen 
bestaande, maken de noordelijke helft van het gebergte uit, 
hetwelk met eene zeer zachte glooijing van het zuiden naar het 
noorden oprijst-en welks oppervlakte vele, tamelijk uitgestrekte 
plateaux of platten, die slechts eene geringe helling hebben, vormt: 
de wanden dezer platten, welke steil in de vulkaan-vlakte van 
Jogjakêrta nederdalen, hebben zeer scherpe randen en ver- 
heffen zich op verscheidene plaatsen, b. v. zuidwaarts van het 
dorp Pèdjoengan (8 palen ten zuidoosten van Jogja), alwaar de 
weg naar Rongkop heenloopt, duidelijk in verscheidene trappen 
boven elkander. De zandsteenen zijn op vele plaatsen teer- 
lingvormig gespleten, zoo als b. v. te Bélitaran en vormen 
loodregte wanden, welke eene grootere hoogte bereiken dan 
de hoogste woudboomen en of uit ééne enkele of uit een paar 
zeer dikke lagen bestaan, — terwijl zij op andere plaatsen (de 
afgebroken koppen der lagen) als trappen op elkander liggen. 

Worden ergens ter wereld werkelijke verheffings kraters 
aangetroffen, +) dan is zekerlijk deze noordelijke wand (namelijk, 
noordwestelijke wand) van het Zuider-gebergte van Jogja de 
verheffings krater van den Merapi. 

Het allerduidelijkst valt deze gesteldheid bij den berg Gompol t) 
in het oog; — door een gedeelte der vlakte van den Merapi 
van het overige gebergte gescheiden, verheft hij zich volkomen 
vrij aan alle zijden, en rijst hij als een eiland uit deze 
vlakte op, — hij is eene spits van dit gebergte en steekt uit 
boven de bedekking van lava-stroomen en boven het daarop 

1) Kringvormige verheffings kraters worden waarschijnlijk nergens aangetroffen. 
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liggende vulkanische zand, die de overige deelen van de noorde- 

lijke helling van dit grensgebergte van den Merapi overstelp- 

ten; zijne evenwijdige zandsteenlagen rijzen zeer gelijkmatig 

en allengskens van het zuiden naar het noorden, en dalen dan 

(in eene gelijke rigting als het hoofdgebergte) plotseling en 

steil als een muur naar de zijde van den Merapi nederwaarts. 

Een groot aantal kleimere bergen rijst in de nabijheid van 

Bèlitaran en van Pèdjoengan, op gelijke wijze als de Gompol, 

afgescheiden van den voet van het hoofdgebergte, als het ware 

als eilanden uit de vlakte op. De zuidelijke helft van dit 
Zuider-gebergte bestaat uit harden, witachtig gelen kalksteen, 

welks bovenste oppervlakte in louter afzonderlijke , 100 à 200: 
hooge halfbolvormige bergen verdeeld is, die bij duizen- 

den daarop voorkomen en zoo volkomen op elkander gelijken, 

dat de eene niet van den anderen kan onderscheiden ee 
van waar zij den naam dragen van goenoeng Sewoe d. 
duizendbergen. Doorkliefd van tallooze holen en kanalen, wer- 
loopt al het daarop vallende regenwater langs onder- 
aardsche wegen en welt htsakd, later diep in zee, op 
een grooten afstand van de kust, weder op. Men ziet het 
aldaar eensklaps te voorschijn treden, met geweld opstuwen 
en door zijne drabbige, geelachtige kleur het indigoblaauw 
der zee troebel maken. Want lijnregt, als het ware afgekapt, 
dewijl een groot aantal der halfbol vormige bergen (koraalbanken?) 
midden en scherp doorgesneden zijn, eindigt dit merkwaar- 
digste van alle neptunische gebergten van Java, de zoo schoone, 
prachtvolle, doch woeste en eenzame goenoeng Sewoe +) en stort 
hij zich nu eens 180, dan weder 200, ja, 550’ diep, — naar gelang 
de tusschenruimten tusschen de halfkogelvormige bergen be- 
sloten, of de schedel dezer bergen zelf den rand van het rotsig 
zeestrand uitmaakt, in de blaauwe baren der zee, welke digt 
bij de kust eene groote diepte heeft. Ter dezer plaatse is de 

*) De herinnering aan dit gebergte alleen zou mij reeds af keerig kunnen maken 
van eenen terugkeer naar Europa! he: schreef ik op Java. Thans ben ik in Holland 
en vurig verlang ik Java weder te z 
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voet van den wand ter hoogte van 25 à 50 voet tot eene bogt 
uitgespoeld, alwaar vele holen, b. v. Rongkop worden aange- 
troffen, waarin de golven der zee binnendringen en, door de 
zamengeperste Tucht tot stof verdeeld, in den vorm van damp, 
als de rook uit een stuk geschut, weder worden uitgeblazen. 

Onder den kalk bevindt zich de zandsteen; de eerstgenoemde 
heeft eene dikte van ten minste 400 voet; de zuidelijke helft 
van het gebergte tot aan de zee bestaat derhalve uit kalk, 
terwijl de zandsteenen, die, schuins opwaarts stijgende , aan de 
noordzijde ontbloot liggen en,‚ voor zoo verre zij boven de 
oppervlakte uitsteken, & à 700 voet dik zijn, de noorde- 
lijke helft uitmaken; derzelver verhouding tot den vulkaan heb 
ik door de hierbij gevoegde (denkbeeldige) profiel-teekening , 
Merapi, Figuur 45, duidelijk trachten te maken. 

Slechts de «goenoeng Gamping» maakt van deze topographische 
verbreiding (met betrokk tot de oppervlakte of de ontbloo- 
ting der formatie) van den kalk in het zuiden en van den zand- 
steen in het noorden, eene uitzondering; geheel op zich zelf 
staande, rijst hij in de vlakte bij Jogjakêrta, tusschen puin- 
hoopen van kalksteen, grooter in omvang dan een gewoon huis, 
als een toren eha hieruit volgt, dat (behalve den goenoeng 
Sewoe) vroeger ook des afzonderlijk liggende kalkbanken op 
de belidiidendeede aanwezig waren en tevens dat deze banken, 
(welker dikte ten minste overeenkwam met de hoogte van dezen 
toren) later, op dit enkele overblijfsel na, zijn vernietigd gewor- 
den. Niettegenstaande de groote dikte en de hardheid, welke de 
kalk bezit, zoo hehoort deze formatie tot de laatste: tertiaire 
periode. (Zie de derde afdeeling van dit werk.) Het is derhalve 
tot aan dit laagsgewijs verdeelde gebergte, dat de vulkaan-vlakte 
met eene gelijkmatige helling afdaalt. Ter plaatse waar de vlakte 
tegen de steil en senen noordwestelijke helling stuit, 
wordt zij door daarvan gescheiden. Slechts 
dan wanneer men zich op een grooten afstand bevindt en den 
zoom der vlakte ziet, wordt men hare gelijkmatige daling duidelijk 
gewaar, terwijl de nabij gelegen deelen derzelve den beschou- 
wer volkomen effen toeschijnen. (Vergelijk de platen in den 
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pittoresken atlas n°. X, Xl en XII; de afgebeelde rotsen behooren 

alle tot deze kalkformatie.) 

Eerst daar waar de bodem, meer naar den Merapi heen, eene 

hoogte van 2,000 voet heeft bereikt, rijst hij steiler, maar 
voortdurend nog gelijkmatig, opwaarts, — de beddingen der 
beken worden dieper, — zij gaan over in kloven, — doch eerst ter 
hoogte van 5,500’ wordt dezelve een werkelijk steile berghelling. 

Aan de zuidzijde van den Merapi liggen op die hoogte de 
grenzen tot waar menschenwoningen met derzelver bebouwde 
velden worden aangetroffen; hier vangen de oorspronkelijke 
wouden aan, welke ter hoogte van 6,000 voet weder ophouden 
en derhalve slechts een smallen gordel vormen, die de zuid- en 
de oostzijde van den kegel omzoomt. 

Aan de zuidelijke helling van den Merapi werden, in 1857, tot 
op eene hoogte van 7,440 voet, slechts kleine boschjes van 
Alpen-struiken 1) aangetroffen, terwijl slechts aan de oostelijke 
en noordoostelijke hellingen zich Acacia-boschjes tot op eene groo- 
tere hoogte verhieven. De overgang tusschen de hoog opgewassen , 
van mos en orchideën rijk voorziene oorspronkelijke wouden, welke 
vooral eikenboomen bevatten, en de struikgewassen wordt op 
den Merapi daargesteld door eene Celtissoort (C. montana), die 
aan deze boomsoort eigenaardige, met een ligt loof bedekte 
boschjes vormt; deze Celtissoort heb ik, behalve op den goe- 
noeng Kêloet, nergens elders in zoo ruime mate verspreid aau- 
getroffen. 

Boven de boschgrens (der hoogstammige wouden op 6,000: 
en der struikgewassen op 7,440’ hoogte, in 1857,) verheft 
zich de Merapi aan de zuidzijde als een dorre, woeste kegel 
wand — als eene korst van graauwe asch met steenbrokken 
van elke grootte vermengd, slechts door ondiepe, maar talrijke 
erosie-kloven doorploegd; deze wand rijst gedurig steiler op, 
en loopt eindelijk met een hoek van stellig niet minder dan 

*) Voornamelijk bestaande uit Acacia montana, Thibaudia vulgaris en de welrie- 
kende Gaultheria punctata Bl, welker olie (minjak Gondopoero) door de prinsen, 
van Jogja en van Solo zeer hoog geschat wordt. 
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55e voort, 1) tot waar hij eensklaps, met eene scherp getee- 

kende grens (den rand van den zuidelijken kratermuur vor- 

mende) ophoudt. 

Eene geheel gisanie gesteldheid heeft de vulkaan aan de 

oostelijke, westelijke en noordelijke hellingen. — Aan die zijden 

bemerkt men niets van de aaneengeschakelde en gelijkmatige 

vlakte der hellingen eens kegelbergs ; — aldaar bestaat de vulkaan 

uit verscheidene afzonderlijke lijsten of ribben, die scherp en 

hoog aan de helling uitsteken en tusschen welke diepe kloven, 

als ware bergspleten, benedenwaarts loopen. 

Slechts de noordelijke voet van den Merapi maakt hierop 

eene uitzondering, ter plaatse waar die rib, welke de kloof 

Djoewé “aan de oostzijde begrenst , — terwijl zij al dalende gedu- 

rig breeder en vlakker wordt, — met den voet van den Merbaboe, 

reeds op eene hoogte van 4,880’ te zamen loopt en den tusschen- 

zadel tusschen den Merbaboe en den Merapi uitmaakt, welke 

bij de beschrijving van den vorigen vulkaan reeds werd vermeld. 2) 

Deéze verschillende vorm, waaronder zich de oppervlakte 

voordoet, is niet het eenige , waardoor de noord- en de zuidzij 

van den Merapi van elkander verschillen; — ook in een ander 

opzigt bestaat een scherp kontrast, — want hoe onbeduidend. 

de gordel van oorspronkelijk woudgeboomte rondom de zuide- 

lijke helling moge schijnen, zoo oefent dezelve toch een gewig- 

tgen invloed uit op den rijkdom aan water, welke de berg 

bezit. De noordelijke en oostelijke hellingen van den Merapi, 

benevens de aangrenzende hellingen van den Merbaboe hebben 

») De zuidelijke helling van den Merapi is eene der steilsten op rd 

*) De uitdrukking „kam- en kruinhoogte eener keten’’ kan slechts op weinige 

gebergten van Java worden toegepast, b.v. op de werkelijke es. die 
van den vulkaan Slamat tot aan den Diëng Vorden: Vele andere aanmerkelijke 
hoogten op Java ontstaan slechts door het aaneenschakelen der kegelbergen en het 
te zamensmelten van de voeten dier bergen tot tusschenzadels, welker hoogte voor- 
namelijk afhangt van den afstand tusschen de beide vulkanen, in eene regtstreeksche 
(omgekeerde) verhouding tot dien afstand staat en van 1,630 voet, tusschen den 

Salak e $ \ i 

laag gelegen, ter naauwernood 200 voet hooge vlakten aangetro: 
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deze eigendommelijkheid, dat zij bijzonder arm aan water zijn 
en dat zelfs in de grootste en diepste kloven, uitgenomen 
onmiddellijk na het vallen van regen, geen water wordt gevon- 
den. — De beken, welke aan de zuidzijde in die oorspronkelijke 
wouden ontspringen, zijn daareûtegen rijk van water voorzien, ter- 
wijl buitendien nog talrijke bronnen, b. v. de bron der kali Opak 
beneden de wouden, in de zone tusschen 2 en 5,000 voet, 
opwellen. Aan deze alleen is de vlakte van Jogjakêrta hare 
vruchtbaarheid verschuldigd en deze steunt hierop: dat alle 
rijstvelden met water besproeid kunnen worden. 

De rijk bevolkte en vrachtbare streken van Jogja, Solo en 
Bojolali, welker oppervlakte bedekt is met een fijn korrelig 
zand, dat op asch gelijkt en helder grijs van kleur is; stijgen 
allengskens naar de 8,500: hooge kruin van den vulkaan 
opwaarts. De zandachtige gesteldheid van den bodem oefent 
mede haren invloed uit op het klimaat van Jogjakêrta, hetwelk 
iets drooger en heeter is dan andere vlakten, welke even hoog ge- 
legen, maar met bruinkleurige, aan humus rijke aarde bedekt zijn 
en waar een grooter verschil wordt opgemerkt tusschen den 
warmtegraad des daags en de koelte ‘des nachts. 

Hoewel de berg algemeen genomen den vorm eens kegels 
heeft, zoo kan deze uitdrukking echter niet met juistheid op 
de bovenste zonen van den Merapi worden toegepast, welke, 
behalve dat zij in enkele jukken gescheiden zijn, daarenboven 
nog eene veel grootere uitbreiding hebben verkregen naar de oost- 
dan naar de andere zijden, dewijl de oostelijke jukken, voor- 
namelijk die twee, welke de djoerang Gandoel begrenzen, zich 
op eene groote hoogte in de rigting naar het oosten aanmer- 
kelijk verlengen, alvorens dezelve gelijkmatig met de helling 
afwaarts dalen. Deze verschijning staat in verband met de voort- 
gaande rigting, namelijk, van het oosten naar het westen, welke 
het vulkanische vuur heeft genomen. 

De kruin van den Merapi bestaat uit het overblijfsel van eenen 
voormaligen oostelijken kratermuur, welke in het midden eene 
hoogte bereikt van 8,450 voet en van het noordnoordwesten 
naar het zuid-zuidoosten loopt. Eene ascholakte ter hoogte van 
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8,000 voet gelegen, welke aan de zuidzijde. geopend is en aan 

de noordwestzijde door een aschwrong begrensd wordt, higt aan 

den westelijken voet van dezen muur en scheidt denzelven van 

den eruptie kegel des vulkaans; deze kegel, welke de gedaante 

van een halven bol heeft, wordt slechts aan de zuidzijde door het 

halfkringvormige overblijfsel van eenen getanden kratermuur 

omgeven, terwijl aan de noord- en aan de noordwestzijde zijne 

slakken vrij over de berghelling liggen uitgespreid. De moeijelijk 

te beklimmen schedel is steeds in dikke, witte dampwolken gehuld, 

en stijgt naar gissing 5 à 400 voet hooger dan de zuidelijke 
kraterrand, welks zuid-zuidwestelijk gedeelte, op het hoogste 
punt, 8,640 voet boven de oppervlakte der zee verheven is. 
Deze kraterrand, welke scherp begrensd is en een getanden 
vorm heeft, daalt aan de binnenzijde slechts 460 à 200 voet, 
doch volkomen loodregt benedenwaarts, terwijl de slakken des- 
kegels zich onmiddellijk aan den voet van den wand reeds 
beginnen te verheffen. Slechts een paar kleine aschvlakten 
blijven tusschen dezelven aan de zuidwestzijde des kegels liggen, 
welke men als dat gedeelte des kraterbodems mag rr ef 
wen, hetwelk niet met slakken is bedekt. 

Laat ons, alvorens wij na dit algemeene overzigt der REE 
van den Mer api tot de beschouwing der bijzonderheden over- 
gaan, een blik werpen op de teekeningen en de profielen, w 
den lezer misschien beter dan wij zulks door onze beschi 
zouden kunnen doen (althans zeker in korteren tijd) met den 
vorm en met de eigendommelijkheden van dezen berg zullen 
bekend maken. 

Merapi, Figuur 4. Profiel van den Merbaboe, van den 
Merapi en van hun tusschenzadel, van Balong, aan de noord- 
westelijke helling van den Lawoe gezien; men ontwaart den 
Merapi in het westen, den Merbaboe in het west ten noor- 
den, en den Oengaran in het noordwest ten westen (1858). 
Even ver als de Merbaboe in het noorden, loopt de zuidelijke 
voet van den Merapi, met eene zachte en gelijkmatige glooijing 
tot aan de zuidkust benedenwaarts. 

Figuur 2. Profiel van den Merapi, de spits in het noordwest 
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ten westen van het fort Klaten gezien (1856). In deze omtrektee- 
kening even alsin de drie volgenden (Fig. 5, 4, 5.) kan de rand 

van den zuidelijken kratermuur duidelijk worden onderscheiden 
van den eruptie kegel, welke zich achter denzelven verheft. 

Figuur 3. Profiel van den Merapi, van den zuidelijken voet 
af, tusschen Jogjakêrta en Bedojo gezien (1856). 

Figuur 4. Profiel van de kruin van den Merapi, van Soetjen 
(aan den zuidwestelijken voet) gezien; het vooruit springend 
gedeelte ter linkerhand behoort tot de noordwestelijke helling 
des bergs (1856). 

Figuur 5. Profiel van de kruin van den Merapi, van Sawoengan 
gezien, in het noord-noordoosten (1856). 

Figuur 6. De Merapi, van Pakis aan de westnoordweste- 
lijke hellmg van den Merbaboe gezien. De dampzuil is getrouw 
nageteekend. De zon is zoo even boven de kim gerezen. Nog 
ligt de berg in donkere, blaauwachtige schaduwen gehuld, maar 
de oostelijke zoom der dampwolken is met een roodachtig 
gelen gloed gekleurd. Een frissche oostewind (April, 1840,) drijft 
de dampwolk naar het westen, welke zich als een lange, regte 
staart aan het oog voordoet. — Aan deze noordwestzijde daalt 
de slakkenkegel onbegrensd nederwaarts; aan de regterzijde 
bemerkt men slechts den buitensten, westelijken hoek van den 
atermuur. - 

Figuur 7. De Merapi, in Februarij, 1840, van Magelan in 
het oosten 16° ten zuiden gezien. Een groote, zwarte lava- 
(slakken) stroom daalt langs de helling nederwaarts (in de kloof 
Belongkeng) en neemt zijn oorsprong aan den slakkenkegel 
zelven, ter linkerzijde naast den westelijken hoek van den 
kratermuur. — Op verscheidene plaatsen van deszelfs uitge- 
strektheid stijgen kleine dampwolken op. 

Figuur 8. Trachiet-zuilen, aan den westelijken wand van 
een zake aan de ne helling, van den zuidelijken 
kratermuur gezien (1858 

Figuur 9, Profiel ai ‘het zuidelijk gelegen rotsjuk van de 
djoerang Gandoel, oostzijde van den Merapi en noordzijde van 
het juk. Van ter zijde gezien. (Junij, 1858.) Op de smalle 
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vooruit springende gedeelten (terrassen) tusschen de rotswan- 
den, die in verticaal staande parallelopipeda afgescheiden zijn, 
groeijen wouden. 

Figuur 40. Denkbeeldige verticale doorsnede van dit juk, 
hetwelk van boven smal en scherp. toeloopt. 

Figuur Jd. Profiel der tweelingbergen Plawangan aan den 
zuidwestelijken voet van den Merapi, van het dorp Sawoengan 
gezien, vanwaar zij, in eene noordelijke rigting, 5 palen ver- 
wijderd zijn. (September 1854.) 

Figuur 42 wijst het aantal en de ligging der ribben van den 
Merapi in de hoogere zonen‘aan. De rib aan de oostzijde der 
kloof (djoerang) Djoewé is, namelijk, die, welke-zich in den 
tusschenzadel van Sêlo uitbreidt en waarop de weg, welke van 
deze plaats bergopwaarts voert, gelegen is. Op deze Figuur 
duidt A den eruptie kegel aan, — B den zuidelijken krater- 
muur, — G den oostwaarts gelegen, voormaligen kratermuur 
en D de oostelijke aschvlakte. 

Merapi, Figuur 43. Kaart van de kruin des Merapi, op- 
genomen en geteekend in September en November 856, en 
nader herzien en afgewerkt in Junij 1858. 

De getallen wijzen die plaatsen aan, welker hoogte boven 
het punt A der oostelijke aschvlakte door waarnemingen met 
den barometer is bepaald; dit punt A ligt 8,000’ bover de op- 
pervlakte der zee. 

Bij 640 ligt het hoogste gemeten punt van den zuidelijken 
kratermuur en van den ganschen top, zijnde 8,640 boven de 
oppervlakte der zee verheven. Slechts de onbeklimbare slakken- 
kegel is nog hooger. 

Bij 450, alwaar een Acacia-boompje stond @, hetwelk in 1856 
nog groen, maar in 1858 verbrand en verdord was, is het 
hoogste punt van den voormaligen, oostelijken kratermuur. 

Bij 295 is het hoogste punt 4 der rib, over welke de weg. 
van Sêlo bergopwaarts loopt. Op de plaats door dit punt aan- 
gewezen, hebben de Javanen de gewoonte te offeren, alvorens 
zij den berg meer naderen. 2 
®D Zijn zoodanige plaatsen, zoowel aan den slakkenkegel 
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als aan de binnenhelling, waar buitengewoon sterke en dikke 

zwavelige dampen opstijgen, uit openingen rondom welke veel 

zwavel aangeslagen is. (Solfatara’s.) 

OO Zijn zeer groote fumarolen, waaruit waterdampen op- 

stijgen, die zich tot digte wolken condenseren. 

Twee pittoreske afbeeldingen van den Merapi en deszelfs 

eruptie kegel zullen in den atlas, tot dit werk behoorende, 

worden aangetroffen. (Zie plaat XVII.) 

De volgende bijzonderheden van den Merapi achten wij 

bijzonder der vermelding waardig. — 1. Zijn voorgebergte 

Plawangan met dubbele spitsen (Figuur 44), aan den zuid- 
westelijken voet des vulkaans gelegen, hetwelk evenzeer gelijkt 

op de voorgebergtespits van den Merbaboe, bij Kopeng, als 

op de Monte di Zoecolaro en Callano op den Etna, welke door 

Lyell zijn afgeteekend. — 1) Hetzelve verheft zich noordwaarts 
van het dorp Sawoengan, — welk laatste op een afstand van 
15 palen van Jogjakêrta en 1,600 voet boven de oppervlakte 
der zee gelegen is; — van de zuidzijde of van voren gezien, 
doet het zich voor in twee afzonderlijke spitsen, die nog door 
een aantal kleineren zijn omringd, — van het oosten of van 
ter zijde gezien als eene lange rib, die verder voorwaarts 
springt en hooger uitsteekt dan de andel en die eindelijk, na 
weder eenigzins opwaarts te zijn geloopen, eensklaps zeer steil 
afdaalt. 2) Beide spitsen zijn met woudgeboomte bedekt, waar- 
onder (vooral op den schedel der oostelijke spits) eene bam- 
boessoort menigvuldig voorkomt. In de ruimte tusschen beide 
spitsen gelegen (wier Javasche naam poort beteekent) hebben 
de lava-stroomen zich een weg gebaand en een lijnregten wand 
gevormd, welke eene hoogte van 80 voet bereikt, waar de 
waterval der beek telogo Moentjak (het naast aan he oostelijk 
gelegen spits) zich nederwaarts stort. De beek komt uit eene 
smalle kloof te voorschijn en valt voor den zwartachtigen 

*) Prineiples III, pag. 65, tab. IV, f. 3 
*) Het is blijkbaar, dat zich daar ter anus lava-stroomen ophoopten, die tegen 

het voorgebergte aanstieten. Misschien is hetzelve geheel uit opgestuwde lava 
gevormd. 
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wand nederwaarts; deze wand bestaat, uit eene zeer vaste, basalt- 
achtige lava, welke in horizontale, op elkander liggende banken, 
laagsgewijs is gescheiden. In de dwarsloopende spleten tusschen 
de lava-banken vergaat dit gesteente, hetwelk te dezer plaatse 
nimmer droog is, blijkbaar het meest; men bemerkt aldaar 
eene bolusroode, kleur afgevende aarde, welke uit de verwe- 
ring van de veel ijzerdeelen bevattende lava schijnt ontstaan 
te zijn en reeds eene aanmerkelijke dikte heeft verkregen. 

Een dergelijke wand van steil afgebroken lava-banken ligt 
verder zuidwaarts van deze plaats en doet een tweeden, doch 
kleineren, slechts 25 voet hoogen waterval ontstaan; ook te 
dezer plaatse zijn de dwarsscheuren in de lava met eene roodach- 
tige, ijzerdeelen bevattende aarde opgevuld. 

IL. De diepe met scherpe randen voorziene kloven, in 
den omtrek en in de benedenhellingen van den Merapi; 
erosie-dalen. Deze zijn altoos slechts in losse, uitgeworpen mas- 
sa’s uitgehold en reiken tot op de massive uit trachiet gevormde 
basis, zoodat derzelver diepte de dikte aantoont dezer púin- 
massa’s. Door de verschillende zamenstelling van het doorsneden 
terrein onderscheiden zij zich van de volgende, tusschen compacte 
lava-ribben gelegen rotsdalen (III) even gemakkelijk als door 
derzelver vorm en door de scherpe randen der veelal lijnregt 
nederwaarts loopende wanden, terwijl daarentegen de wanden 
der rotskloven gewoonlijk hand van de smal toeloopende 
nokken der jukken nederwaarts dalen. Het diepst ziju de erosie- 
dalen van den Merapi in de zone van 2,500 tot op 1,500 voet, van 
boven naar beneden gerekend, ter plaatse waar de steile bovenhel- 
ling in eene zacht glooijende, vlak uitgebreide helling overgaat. 
Van de menigvuldige dergelijke kanaalvormige kloven, welke, in 
die grootte en gedaante gelijk hier worden. aangetroffen, bijzonder 
op den Merapi te huis behooren, — dewijl geen andere vul- 
kaan op Java de vereischten tot derzelver ‘ontstaan, namelijk, 
de lagen van losse puinmassa’s in die uitgestrektheid en in die 
dikte bezit als de Merapi, — bepaal ik mij tot het vermelden 
der volgenden: 

1e. De kloof der kali Gendeng. Deze kloof loopt op den 
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noordoostelijken voet des bergs benedenwaarts, ter plaatse waar 

deze met den Merbaboe in aanraking komt. Het zijn twee kloven, 

welke zich noordwaarts boven Bojolali tot eene enkele kloof 

vereenigen ; op die plaats vormt de kloof eene insnijding van on- 

geveer 50 voet diepte tusschen de helder grijze puinbrokken 

van trachiet-lava, welke voor een gedeelte in zeer groote blokken 

op elkander gestapeld liggen. De tusschenruimten zijn met zand, 

dat eene gelijke helder grijze kleur heeft, opgevuld. — Zelfs op 

een grooten afstand in eene zuidelijke en zuidoostelijke rigting 

van Bojolali, naar de zijde van Solo, steken duizenden van der- 

gelijke rotsbrokken, van welke velen de grootte eens olifants 

hebben, boven de oppervlakte van den bodem uit. Het schijnt 

eene 60 à 100 voet dikke (op sommige plaatsen nog dikkere) 

laag te zijn, welke den geheelen zuidoostelijken, oostelijken, 

en noordoostelijken voet van den Merapi en van den Merbaboe 

omringt. 

2o. De kloof der kali Krawa, aan de oostelijke helling 

van den tusschenzadel gelegen. Het is de grootste kloof, waar- 

over de weg van Bojolali naar Sêlo loopt; zij is meer dan 

100 voet diep tusschen hoekige rotsbrokken uitgegraven tot op 

het gladgespoelde bed van compacte, helder grijze veldspaath- 

lava, welke eene verdere uitholling verhinderde. . 
— Aan de oostelijke en noordoostelijke hellingen van den Merapi 

worden nog vele dergelijke enge en diepe kloven, tusschen 
wanden met scherpe randen voorzien, aangetroffen; de ribben, 
welke dezelve van elkander scheiden, zijn aan dezelver nokken 
somtijds zoo smal, dat voor den weg naar Sêlo ter naauwer- 

nood plaats genoeg overblijft, hetgeen den reiziger, die dezen weg 

it, uit vrees voor eene instorting “van dat gedeelte der 
rib waarop hij zich bevindt, zijne schreden doet verhaasten. 
Overigens onderscheiden zich de meesten dezer kloven van de 
volgende klasse van dalen, door de uitgebreide, vlakke gedaante 
der landstreken, onder welker oppervlakte zij bergafwaarts 
loopen. 

Op den tusschenzadel zelven doorgroeven deze voren slechts 
zand en klemere rapilli, terwijl zij eerst op een lager gedeelte 
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des bergs tusschen rotsbrokken eene gleuf vormen; op de boven- 
gedeelten van den zadel, ter plaatse waar de hoeveelheid regen- 
water gering is, zijn zij smal en klein, en vormen zij eene gleuf 
van 5 à 18 voet diep; naar gelang zij nu verder langs de helling 
afdalen en in grooter aantal ineenloopen, worden zij allengs 
dieper, totdat zij eindelijk die duizelingwekkende diepe klo- 
ven vormen. Maar zelfs reeds boven op den tusschenzadel, al 
zijn zij niet dieper dan 8 à 10 voet, stellen zij dikwerf een 
onoverkomelijken hinderpaal in den weg en dwingen zij den reizi- 
ger, indien geene boomstammen over dezelven zijn gelegd, een 
omweg van verscheidene uren te maken. 

50, De kloof der kali Koening. Deze kloof daalt, tusschen 
de dorpen Andong ten westen en Rangka ten oosten, langs de 
zuidelijke helling, oostwaarts van het voorgebergte Plawangan 
nederwaarts, loopt oostwaarts voorbij het dorp Sawoengan en 
vormt zich eerst eenige palen verder benedenwaarts, bij Bedojo, 
tot eene gewone beekkloof. (Deze gewone beekkloven der zuide- 
lijke Merapi vlakte, of van het rijk Jogjakêrta, onderscheiden 
zich allen hierdoor, dat zij uitgegroefd zijn in vulkanische zand- 
massa’s, waarin rotsbrokken vermengd zijn, en dat zij een’ 
breeden bodem hebben, menigwerf ter breedte van verscheidene 
honderd voet, welke eene vlakte beneden de algemeene vlakte 
vormt, 20 à 50 voet lager dan deze gelegen, en met rotsstuk- 
ken bezaaid is.) Bij eene breedte van slechts 5 à 400 voet, 
bereikt de kloof der kali Koening, tusschen de genoemde dor- 
pen, ten minste eene gelijke, maar ook tevens hare grootste 
diepte. Andong ligt 2,500 voet boven de oppervlakte der zee. 
De kloof vormt een wezenlijk kanaal, hetwelk tusschen loodregte 
wanden is ingesloten; deze loopen zoo steil benedenwaarts, dat 
men het diep gelegen dal, benevens het hoogstammige woud- 
geboomte, dat op den breeden bodem wast, op eenigen afstand 
volstrekt niet kan bemerken; de gemeenschap, tusschen de ter 
wederzijden gelegen gedeelten der vlakte wordt echter bijna vol- 
komen gestremd, dewijl de kloof slechts op een paar plaatsen 
en alléén voor goede klimmers toegankelijk is. De oevers der 
beek zijn, behalve met Nasturtium , meestendeels met Equisetum 
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begroeid; — boomvarens treft men in deze kloof reeds boven 
Bedojo, op eene hoogte van naauwelijks 1,200 voet aan, niet- - 
tegenstaande deze boomen, buiten de kloof, op deze hoogte te 
vergeefs worden gezocht. Op eene plaats beneden Andong wellen 
de bronnen der kali Koening eensklaps uit openingen, welke met 
rotsbrokken zijn omgeven, in den bodem der kloof op; boven 
dit punt is de kloof grootendeels droog. 5 

Dat dergelijke kloven, aan de oostzijde van den Merbaboe en 
_ van den Merapi gelegen, geheel en al droog zijn, dat zulks 

zelfs het geval is in die streken waardoor de groote weg heen- 
loopt en de helling reeds vlak geworden is, hebben wij reeds 
bij de beschrijving van den Merbaboe vermeld. Uithoofde de 
Merbaboe en de noordelijke zijde van den Merapi van wouden 
ontbloot zijn, heeft zulks, wel is waar, eenen verminderden 
aanvoer van water ten gevolge. Ik heb echter aan de boven- 
hellingen, boven de hoogte van 4,000 voet, vlietend water in 
verscheidene kloven aangetroffen; het gebrek aan water in de 
benedenzonen moet waarschijnlijk, behalve aan het afleiden 
van eenige beken tot het besproeijen van sawa’s, méde worden 
toegeschreven aan het bestaan dier puinlagen, waarin het water 
onbemerkbaar wegvliet , langs onderaardsche wegen verloopt en 
eerst zeer laag in de vlakten, aan den voet des bergs gelegen, 
weder te voorschijn komt. n 

40. Kloof van de kalò Pabilang, aan de westzijde. Uit- 
hoofde de hevigheid van alle latere uitbarstingen zich voorna- 
melijk heeft gerigt naar de westzijde, naar de zijde van Kadoe, 
naar welke zijde de slakken van den eruptie kegel vrij en steil 
van den berg benedenwaarts rollen, zonder door een ringmuur 
opgehouden te zijn, kan men met grond aan deze zijde meer 
duidelijke sporen van verwoesting en van omkeeringen verwachten 
dan aan de andere zijden des bergs, en vindt men deze veron- 
derstelling ook in der daad bewaarheid; onder de aan deze zijde 
liggende hoofddorpen, is Moentilang (alwaar een Controleur zijn 
verblijf houdt) het naast aan den voet des bergs gelegen. 

De helling, waarop aan deze zijde zand- en steenbrokken ter 
hoogte van velé honderd voet op elkander gestapeld liggen, 
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wordt door de kloven (djoerang) der beken (kali) Pabilang, 
Semobo, Simpingen Belongkeng diep doorgroefd; veranderingen 
in de gedaante der berghellingen, zoo als: het instorten van 
steile wanden, het aanslibben van nieuwe puin-massa’s, het 
afvoeren van verbazend groote rotsblokken, verscheidene mijlen 
ver tot beneden in de vlakte, enz, hebben hier, na het vallen van 
regen, bijna dagelijks plaats. 

Gelijk alle erosie-kloven in het benedengedeelte der helling 
van den Merapi zich onderscheiden door eene breede grond- 

vlakte en door loodregte met een scherpen rand voorziene 
wanden, zoodat het kanaal, dwarsgenomen, veel overeenkomst 

„met een vierkant heeft, — ditzelfde merkt men alhier op, waar 
de weg van Moentilang op den tusschenzadel door verscheidene 
dergelijke kloven voert. Woester en wilder dan de kloof der 
Pabilang wordt hier geene enkele aangetroffen en vooral is zulks 
het geval ter plaatse waar de kloof Apoe zich met haar ver- 
eenigt. Te dier plaatse verheffen zich de wanden 100, ja, vele 
honderd “voet hoog, — niettegenstaande zij slechts uit zand 
en rolsteenen, met groote rotsbrokken vermengd, gevormd zijn; 
zij zijn volkomen dor en kaal en zoo los op elkander gestapeld, 
dat de reiziger onophoudelijk vreest het puin te zien neder- 
storten en begraven te zullen worden in deze afgronden, op 
welker bodem millioenen steenbrokken in de wildste verwar- 
ring over elkander heengeworpen zijn. Tusschen deze puin- 
brokken heeft de schuimende beek hare bedding gevormd, die 
gedurig van plaats verandert. 

In vele gedeelten dezer groote kanalen vormen de myri- 
aden van steenbrokken lange rijën, en men ontwaart dui- 
delijk, dat zij bij de uitbarsting in stroomen, terwijl de 
eene steenblok den anderen voortduwde, naar beneden zijn 
geschoven. Nergens op Java doen zich deze uit pwinbrokken 
van lava gevormde stroomen, zoowel wat betreft de wijze van 
hun ontstaan als die waarop zij in beweging werden gebragt, 
zoo duidelijk aan het oog voor als te dezer plaatse. Het zijn 
geene lava-massa’s, die bij het stollen scheurden , maar werkelijk 
enkele, van het tijdstip hunner vorming afzonderlijke stukken, 
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die, uithoofde van dezelver scherpe hoeken of reeds bekoeld, of 

althans slechts in een roodgloeijenden staat naar beneden 

kunnen gekomen zijn. En niettegenstaande dat zijn het toch wer- 

kelijk stroomen, die eene onafgebrokene, menigwerf bogtige of 

slangsgewijze lijn vormen; ter plaatse waar de kloof, over welker 

bodem zij benedenwaarts zijn gestroomd, eène kromming maakt 

en de steenbrokken derhalve tegen den wand aanstieten, ziet 

men dezelven tot hoopen, ja, tot geheele heuvels op elkander 

gestapeld liggen. Dit puin-veld, dat met historische naauwkeu- 

righeid tot aan de bron van deszelfs ontstaan kan gevolgd wor- 

den, werpt eenig licht over den oorsprong dier duizenden van 

steenbergen, welke zich in de vlakte rondom den voet van den 

Galoenggoeng verheffen. 

IL. De diepe kloven tusschen de ribben der hoogere zonen 

van den Merapi aan de noordelijke, noordoostelijke en oos- 

telijke zijde, — rotsspleten, bergspleten. Geen enkele nog 

_ werkzame vulkaan op Java levert voorbeelden van zulke diepe 

groeven of divergerende lengte kloven op, als aan de noord- 

oostelijke helling van den Merapi worden aangetroffen. Deze 

helling doet zich aan het oog voor als ware dezelve slechts uit 

7 of 8 straalvormige ribben zamengesteld, die, op zich zelve 

beschouwd , groot genoeg zouden zijn om geheele bergketenen te 

vormen, indien zij op eene vlakke basis stonden. Zij bestaan uit 

compacte, helder grijze trachiet-lava, welke voornamelijk uit 

veldspaath is gevormd en waarin weinig hornblende voorkomt; 

zij kunnen niet door loutere erosie der tusschenkloven, gelijk 

genen onder no. II vermeld, maar door splijting der helling of 

door trapsgewijze obwsobiei van vaste lava-stroomen zijn ont- 

staan. Boven op (aan de nokken) vormen de meeste dezer ribben 

smalle rotskammen, die ter naauwernood breedte genoeg opleve- 
ren voor de paden, welke over dezelven loopen ; langs de zijden vor 
men zij op vele plaatsen kale wanden, die in verticale, door dwars- 

scheuren weder in geledingen gescheiden ribben afgedeeld zijn. Op 
Figuur 43 ziet men een aantal dergelijke geribde wanden, welker 
bouw zeer nabij met de zuilenvormige afscheiding overeenkomt. 

Ter plaatse waar de ontblooting der ribben zulks toelaat, ziet men 
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verscheidene dergelijke wanden als terrassen zich boven elkander 

verheffen (uit beddingen van de vroeger vermelde helder grijze 

lava ter dikte van Î5 tot 50 en meer voet bestaande); het 

schijnt derhalve, dat deze verbazend groote ribben toch slechts 

door lava-stroomen zijn gevormd , die op verschillende tijdstippen 

over elkander zijn heengestroomd. — In dat geval zijn echter 

de dalen tusschen de ribben niet door splijting gevormd, maar 

zijn zij insgelijks ontstaan door uitgroeving, ten gevolge van het 

van lieverlede wegspoelen der verbrokkelde en reeds van den 
aanvang van derzelver bestaan af in enkele, onregelmatige paral- 
lelopipeda gevormde rotsmassa’s, hoewel het zich moeijelijk laat 
begrijpen, hoedanig de loutere werking van het water zulke 
vreesselijke afgronden heeft kunnen doen ontstaan, — afgron- 
den, welke 500 voet diep, gelijk die der djoerang Gandeoel, 
tusschen de hardste prismatisch afgezonderde rotswanden neder- 
dalen, indien aardbevingen het ontstaan dier kloven niet bevor- 
derden. Het is duidelijk, dat deze ribben niet kunnen verhoogd 

geworden zijn door over elkander gevloeide lava-stroomen , 

nadat deze kloven reeds bestonden, dewijl de lava-stroomen, 
in dat geval veel eerder de kloven zouden gevuld en de berg- 
helling effen gemaakt hebben. De benaming: «rotsdal» is hier 

slechts gekozen, ten einde de kloven tusschen zamenhangende, 

compacte rotstrappen te onderscheiden van die dalen, welke in 

losse rotsbrokken zijn uitgehold geworden. Ter plaatse waar 

aan de zijden der ribben geene loodregte wanden in den vorm 

van trappen opwaarts klimmende worden aangetroffen , mag met 

regt worden vermoed en kan op vele plaatsen zelfs worden 

bewezen, dat eene latere uitstorting van losse uitwerpselen, 

als: zand en kleine steenbrokken, heeft plaats gehad, waardoor 

de rotsterrassen in eene zachter glooijende helling en de vroeger 

breede bodem der kloof in eenen scherp toeloopenden grond zijn 

herschapen. De Djoewé kloof, waaruit alle losse bestand- 

deelen weggespoeld zijn, heeft in der daad zulk eenen breeden, 

uit vaste trachiet-lava-rotsen gevormden bodem, welke in den 

vorm van trappen afdaalt. Voornamelijk is zulks het geval 
met de eene rib, de grootste van den Merapi, welke de 
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groote oostelijke kloof (djoerang) Gandoel aan de oostzijde 
begrenst en welke in Figuur 43 van Sêlo en in Figuur 9 
van naderbij, doch in beide gevallen van de noordzijde wordt 

gs er wordt aldaar duidelijk ontwaard, dat dezelve uit 
dene, over elkander liggende in uiiastiseh stukken 

vitliäselde lava-banken bestaat, welke onder een gelijken hoek als 
de berghelling naar het oosten afdalen, terwijl de afscheidings- 
spleten en de afzonderlijke stukken daardoor gevormd, eene 
verticale rigting hebben; deze lagen zijn zoodanig geplaatst, dat 
de benedenste derzelven vooruit springen en kleine trappen vor- 
men, terwijl de daarop groeijende Acacia-bosschen het schoonste 
kontrast maken met de barre rotswanden, welke boven en 
beneden dezelven worden gezien. De denkbeeldige verticale door- 
snede dezer ribben wordt in Figuur 40 afgebeeld. Duidelijke t), 
in geledingen verdeelde trachietzuilen van aanmerkelijke lengte, 
waarboven zich het bladerengewelf der bosschen schilderachtig 
verheft, heb ik slechts aan de linker- (westelijke) zijde eener rib, 
aan de zuid-zuidoostelijke helling des bergs, ten zuiden beneden 
de aschvlakte gezien; dezelve wordt voorgesteld in Figuur 8. 
Op den vlak geworden tusschenzadel hebben de lossere, het 
laatst uitgeworpen stoffen zich het meest opgehoopt. Beneden op 
de compacte lava-ribben liggen groote lava-brokstukken, hierop 
gruis ts lagen, welke met nog fijner verdeelde stoffen, 

‚ afwisselend met lagen van zand, asch en van zeer fijne 
Waters bedekt zijn. 

Even als bij den Soembing en bij den Sindoro valt ook hier, 
waar beide vulkanen met elkander in aanraking komen, name- 
lijk, opde diepste plaatsen van den tusschenzadel, alwaar hun 
beider voet te zamenloopt, de mindere ouderdom van den eenen 
walkaan, of althans het kortere tijdverloop sedert hij het laatst 

was in het oog. — De voet van den Merbaboe verloopt 
add dien van den Merapi en de lagen van zand-en rolsteenen 
van den laatstgenoemden, welke vlak uitgebreid zijn, strekken 

__t) Articulati. 
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zich over den voet des eersten uit, 1) die met eene steilere hel- 
ling opwaarts rijst. 

Ware het mogelijk, in plaats van “eene groef ter diepte van 
100 voet (zoo diep dringen de kloven), eene doorsnede van 
dezen zadel van eenige duizend voet diepte te bekomen, dan 
zou de geschiedenis van beide vulkanen gedeeltelijk aan het 
licht worden gebragt; men zou alsdan kunnen bespeuren , 
of de Merbaboe reeds lang aanwezig en uitgebluscht was (gelijk 
in Figuur 44, a wordt afgebeeld), toen zijn jongere broeder 
de Merapi eerst aanving zich te vormen, dan wel: of beiden 
te gelijk, afwisselend werkzaam waren en hunnen zadel (gelijk in 
Figuur 44, b wordt voorgesteld) met lagen, welke bij afwisse- 
ling over elkander vloeiden, ophoogden; — want het laat zich 
zeer ligtelijk begrijpen, dat men, door in de aarde in te 
dringen, eindelijk op eene plaats moet stooten, alwaar de hel- 
‘ling van den eenen zich op een onbepaalden afstand onder den 
anderen vulkaan voortzet, zonder aan de helling van den anderen 
te eindigen: in dit geval is gene de oudste en de eerst doorge- 
broken vulkaan, of dat de hellingen van beiden in elkander 
vloeijen en in dat geval zijn zij beiden te gelijker tijd ontstaan. 

Inderdaad wordt de tusschenzadel bij uitsluiting door den 
Merapi gevormd. Topographisch beschouwd, wordt de tus- 

_schenzadel gevormd door het vooruit stekende juk, dat de 
Djoewé kloof ten oosten begrenst, waarover de weg van Sêlo 
opwaarts loopt en dat zich als eene aanvankelijk smalle rots- 
graat in den tusschenzadel, welks midden geheel vlak is, uit- 
breidt; — geognostisch beschouwd, zijn het losse uitwerpselen, 
zand- en gruislagen, — welke de bovenste bedding van den 
zadel ter dikte van ten minste honderd voet vormen. 

Onder deze lagen van losse, door den Merapi uitgeworpen 
stoffen ,.komen het meest stukjes witachtige, opgeblazene, po- 
reuse lava voor, welke hoofdzakelijk uit veldspaath bestond, en 
slechts zeer zeldzame, doch onvergane hornblende-kristallen 

*) De Duitsche berglieden gebruiken voor het eerste geval het woord unterteufen 
en voor het laatste übergreifen. DE 
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bevat; hoewel veel zwaarder, is dezelve echter puimsteenachtig 

van aard ; — buitendien wordt zulk eene menigte van geheel losse, 

vrije en volkomen gevormde, augzet-kristallen, die eene aanmer- 

kelijke grootte, en eene zwarte kleur hebben, onder deze puin- 

massa’s aangetroffen, dat ik in eenen enkelen dag een geheel 

‚ mandje vol daarvan kon verzamelen (ik verwijs den lezer naar 

mijne verzameling); het grootste exemplaar was 5 duim lang 

en 1 duim dik, terwijl de gewone verhouding slechts Î duim 

bij 5 lijnen bedroeg. Het waren zeer regelmatig gevormde acht- 

kantige zuilen; de meesten hadden 2 smallere zijvlakken en 

derhalve was derzelver dwarsche doorsnede langwerpig van vorm. 

Hoewel zij slechts als uitwerpselen des vulkaans in de gruis- 

lagen kunnen gekomen zijn, zoo waren de meesten echter volko- 

men onbeschadigd en aan de kanten scherp. Naar de overeenkomst 

te oordeelen, welke tusschen deze augiet- en de vroeger reeds 

vermelde hornblende-kristallen, in den porphier bij Lembang 

voorkomende, bestaat, wordt het evenwel waarschijnlijker, dat 

deze augiet-kristallen niet in eenen vrijen toestand uit den 

krater zijn geworpen, naar ingesloten waren in een augietpor- 

phier, die door den krater in stukken werd uitgeslingerd en 

welks deeg verweerde en verdween, zoodat slechts de minder 

aan vergaan onderhevige kristallen overbleven. Wanneer deze 

agen van asch, zand, puimsteen en andere rapilli, waarin de 

kalle pameken zijn, eenmaal tot tufsteen verharden, welk 

eene vreemdsoortige brekzie zullen zij in dat geval aan 
Buitendien treft men aldaar dioritische en syenitische steen- 

brokken en bornblende-rots in groote stukken aan, welke ten 

deele verslakt zijn; olivin en magneetijzer, benevens zwavelkies, 

behalve nog andere bestanddeelen, komen zeer menigvuldig in 
de zoo even gemelde steensoorten voor; eene groote menigte 
trachitische lava-soorten liggen overal in groote en kleine 
brok in het rond verspreid. In een exemplaar wordt 
in hetzelfde stuk eene verbinding waargenomen van syeniet 
en trachiet als waren twee fragmenten innig zaamgesmolten, z00- 
dat geene scherpe grenzen meer bestaan; een ander syenitisch 
stuk bevat diopsit, in plaats van gewone hornblende. Al deze 
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verschillende steenfragmenten werden uit den krater voortge- 
slingerd. « 

IV. Zamenhangende , compacte lava-stroomen heeft de berg, 
in zijne latere (geschiedkundige) perioden, niet gevormd. — 

Hij braakte slechts puinbrokken van lava of afzonderlijke rots- 

stukken uit. Behalve die oudste lava-stroomen, welke eene 

duidelijke rots-afscheiding hebben en welke men misschien mag 
aannemen als te gelijk met denzelven te zijn ontstaan , — komt 

echter een oude stroom van homogene te zamenhangende lava 

aan den oostelijken voet van den Merapi, boven Bojolali, voor; 
deze stroom heeft aldaar eene breedte van 1,000’ en eene vlak bol- 

ronde oppervlakte. Hij is vol luchtbellen (blasenräume)en geeft een 
hollen klank, wanneer men op denzelven loopt, zoodat men 
zich verbeeldt op een gewelf te gaan. De oppervlakte wordt op 

eene eigendommelijke wijze gevormd; zij wordt, namelijk, door- 
sneden van kleine groeven en dwarsche lijsten, die, wel is waar, 
in eene gebogene rigting, doch altijd evenwijdig aan elkander 
voortloopen. 5’ 

V. De top, of de kraterruimten van den Merapi. 

Ter verduidelijking dezer beschrijving wordt de lezer naar — 
de situatie-schets, Merapi, Figuur 48, verwezen, 

1o. De voormalige, oostelijk gelegen kratermuur, welke 

‚door eene ongeveer 600 voet breede aschvlakte van den tegen- 

woordig werkzamen uitwerpingskegel gescheiden wordt, komt 

het eerst in aanmerking. Het hoogste middengedeelte van dezen 

kratermuur, bij het Acacia-boompje Q, bereikt eene hoogte van 

8,450 voet en daalt naar de binnenzijde (of naar het westzuid- 
westen) 450 voet loodregt nederwaarts. Men vergelijke het 

profiel der loodregte doorsnede in Figuur 43. Het is duidelijk, 

dat dezelve uit op elkander geplaatste lagen is zamengesteld; 

tevens vormt hij de bovenste grens van de djoerang Gandoel, in 

welke kloof hij naar het oost-noordoosten afdaalt. Te dier plaatse 

rijst op den steil afdalenden wand eene geïsoleerde rots op- 
_ waarls, die men insgelijks te Solo kan zien: zij maakt het bo- 

| 2ú 
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bovenste gedeelte, de spits van eenen zijwaarts afgebroken lava- 

stroom uit, welke zich naar beneden verbreedt en als eene korst 

op de helling des bergs ligt. 

2o. De oostelijk gelegen aschvlakte; deze is duidelijk het 

overblijfsel van een voormaligen kraterbodem en bestaat uit 

helder grijs gekleurde asch, welke met eene harde korst is over- 

togen. Deze korst (door vermenging der asch met regenwater 

en latere opdrooging — of door de uitwerking van heete dampen, 

welke met de oppervlakte in aanraking kwamen en aan dezelve 

zekere bestanddeelen mededeelden, — ontstaan?) heeft ongeveer 

eene dikte van Î duim, breekt onder den voet in scherven, 

waaronder het stoffige, fijne gedeelte der asch te voorschijn 

komt !). Het regenwater heeft tallooze gleuven of gootjes in de 

oppervlakte gegroefd, wier diepte van 2 duim, naar de midden- 

of hoofdspleet toe, tot 10 voet aangroeit; deze groeven loopen 

meerendeels tamelijk evenwijdig, vormen weinige bogten in 
haren loop en doen zich, in de verte gezien, als donkergrijze 

aderen aan het oog voor. — Eene groote menigte scherphoekige 

en kantige blokken uit trachiet en verslakte, puntig-hobbelige 
lava wordt in de vlakte, het meest echter naar den voet des 
kegels heen en wel bijzonder in derzelver zuidelijke streken, 

verstrooid aangetroffen, — terwijl dergelijke steenbrokken bij 
duizenden met de asch zelve vermengd worden gevonden. 

In het oostnoordoosten verheft zich boven deze aschvlakte de 
voormalige kratermuur, welke met eene geringe ronding van 
het noordwesten naar het zuidoosten, vervolgens naar het zuid- 
zuidoosten en ten laatste naar het zuiden ombuigt, terwijl 
dezelve aan de noordwestelijke zijde door een breeden wrong- 
vormigen aschrug wordt begrensd, welke eene hoogte bereikt 
van 8,552 voet en aanvankelijk in eene zuidoostelijke, vervol- 
gens in eene zuidelijke rigting dalende, allengskens in de asch- 
vlakte overgaat; deze vlakte is in het oost ten noorden van den 

ZEK is mij het ontstaan dezer korst niet zeer duidelijk maken; de asch, welke 
de kleinere vlakten, aan den iter voet des kegels, bedekt, ven steeds 
los en ligt als stof, 
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eruptie kegel 8,000 voet hoog en daalt aan het zuidelijke uit- 

einde onmiddellijk en zonder eenige afscheiding te vormen in 

de helling des bergs benedenwaarts. 

Deze aschvlakte is ten opzigte van den Merapi volkomen 
hetzelfde, hetwelk het halfkringvormige plateau Aloen-aloen ten 
opzigte des kraters van den Gedé is. De voormalige oostelijk - 

gelegen Merapi-muur maakt den overgang uit tusschen de gewone 

naauwe, volkomen kringvormige muren van dampende kraters 

en gene oudere halfkringvormige bergnokken, welke somtijds 

een verbazend grooten omtrek hebben en de buitenzijde der 

eruptie kegels omringen. Vele geologen noemen dezelve ver- 

heffings-kraters. Op Java echter zijn de trapsgewijze overgangen 

van de grootsten tot de kleinsten zoo menigvuldig, dat men 

zelfs de grootsten dier oude ringmuren, b. v. de nok van den 

Sedaratoe des Gedé, — den Panggerango krater (den halfkring- 

vormigen muur van den. Panggerangoen van den Sela) en den 

cirkelvormigen muur van den Tênggêr, — hoegenaamd als niets 

anders kan beschouwen dan als den voormaligen ring van uit- 

barstùngs kraters, welke veronderstelling mede door hunne geo- 

logische bouworde wordt bewezen, daar dezelve uit op elkander 

geplaatste lava-beddingen en boven deze uit gruis- en zandlagen 

bestaan. Wanneer na verloop van een paar duizend jaar de 

eruptie kegel van den Merapi nog verder westwaarts zal ver- 

plaatst (zulks is zeer waarschijnlijk) en door nieuwe lava-stroo- 

men de openingen van den nieuwen ringmuur zullen opgevuld 

zijn geworden, wanneer de oostelijke muur met wouden, gelijk 

de aschvlakte met gras zal bedekt zijn, — dan is het tweede 

Aloen-aloen gevormd, hetwelk zich alsdan slechts door zijn 

geringeren omvang zal onderscheiden van datgene, hetwelk 

voorkomt op den Gedé, — of op het Garoe-gebergte, en dat 

het meest zal overeenkomen met de Oro-oro vlakte van den berg 

Kawi, die reeds vóór eenige duizenden van jaren was voltooid. 

Naar mijne overtuiging worden op Java geene verheffings- 

kraters gevonden. 

5°. De nieuwe zuidelijke kratermuur beschrijft ongeveer het 

derde gedeelte van een cirkel en omvat den eruptie kegel van 

hd 
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zijne zuidoostelijke helling tot aan deszelfs westzijde, terwijl hij 

aan de andere zijden vrij is en door geen ringmuur omsloten 

wordt. — De rand van dezen muur is door eene menigte kleine 

rotsspitsen (hoeken of uitstekende voorgebergten), met „half- 

kring- of halve maanvormige bogten tusschen deze spitsen, 

getand; naar de binnenzijde daalt de rand steil als een muur 

en op de meeste plaatsen volkomen loodregt benedenwaarts tot 

aan den slakkenkegel, die onmiddellijk tegen den voet van den 

muur aanstoot. Eene der hoogste spitsen van dezen muur, 

zuid-zuidoostwaarts van den kegel, is 8,640 voet hoog; het 

westelijk gelegen gedeelte, dat onbeklimbaar is, rijst nog tot 

grooter hoogte (1858); — de diepte van den wand echter is 

slechts 160 à 200 voet. Naar de buitenzijde gaat hij over in 

eene helling, welke, wel is waar, op menigvuldige plaatsen, 

doch slechts ter diepte van weinige voeten doorgroefd is, en 

hetwelk men, dewijl het met asch overdekt is, waardoor de 

verdiepingen effen zijn gemaakt, vergelijkender wijze glad mag 

noemen; zonder in evenwijdige lava-banken afgedeeld te zijn, 

ontwaart men aan den binnenwand slechts eene onregelmatige 

splijting der rotsmassa naar alle rigtingen heen. Uit deze spleten, 

welke meerendeels slechts smalle reten zijn, doch waarvan som- 

migen een of meer duim openstaan, dringen op honderde plaatsen 

al sissend en zacht bruisend dampen, voornamelijk waterdampen 

te voorschijn, welke als even zoo vele kleine dampzuilen op- 
waarts stijgen. 

Het aschbekleedsel van de ataderne is met gelijke 
harde korsten overtogen als het oostwaarts gelegen aschdal; 
beneden deze hansie is de asch los en droog, en geelachtig 
grijs van kleur. Op verschillende plaatsen is dezelve gedeeltelijk 
esn en slechts enkele meer vaste gedeelten daarvan 

aande gebleven en vormen als het ware kleine 4 4 6 
donde hooge a op welker top niet zeldzaam een steen 
wordt aangetroffe 

Het valdalke. of naauwkeuriger gesproken, het oostnoord- 
oostelijke witeinde van dezen muur vormt een rotshoek ter 
hoogte van ongeveer 20 voet, sluit zich aan de zuidoostelijke 
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helling van den slakkenkegel, ongeveer op het midden van 

deszelfs hoogte aan, en wel zoodanig dat de voortzetting van den 

muur door slakken overdekt schijnt te zijn. De steile wand, 

welke zijne zuidelijke helling naar het oosten vormt doet echter 

duidelijk (alwaar het zuidelijke uiteinde van de aschvlakte ligt) 

zien, dat de muur hier werkelijk eindigt en waarschijnlijk tot 

op deze plaats eenmaal is verbrijzeld geworden. Hier aan den 

oostelijken voet van den muur, welke de zuidoostelijke voet 

des kegels is, ligt, verstrooid in de zandvlakte, eene verbazende 

menigte rotsbrokken, die eene dikte van 5,10, ja, 20 voet hebben 

en zonder regelmaat woest en wild op en over elkander geworpen 

zijn. Al deze steenbrokken zijn onregelmatig van vorm, en met 

scherpe hoeken en kanten voorzien; zamengesteld uit compacten, 

veelal helder grijzen, somtijds roodachtig grijzen trachiet, zijn 

zij zeer verschillend van de poreuse slakken des eruptie kegels. 

Deze muur is aan deszelfs oostelijken uithoek 8,460 voet boven 

de oppervlakte der zee verheven. Beneden dezen hoek , ongeveer 

25 voet dieper, verbindt hij zich met den slakkenkegel; te dier 
plaatse werden (1856 en 1858) de rijkste zwavelgroeven gevon- 

den, alwaar zulk eene groote hoeveelheid zwavel gesublimeerd 

was, dat de Javanen, door de wanden slechts met de half door- 

geslagen schaal eener kokosnoot af te schrappen, in korte oogen- 

blikken geheele korven vol daarvan verzamelen konden. De 

gansche bodem was aldaar. overal doorwoeld, tot op eene diepte 

van verscheidene ellen, in een weeken toestand herschapen en 

slechts met de grootste voorzigtigheid kon hij betreden worden. 

Verder binnen- of westwaarts van deze zwavelgroeven, in de 

smalle kloof tusschen den muur en den kegel gelegen, stegen 

destijds ook de dikste waterdampen op. Het waren fumarolen, 

die met zulk een heftig gebruis uit gaten, ter grootte van ver- 

scheidene voeten opstegen, dat de bodem in het rond daar- 
van beefde. 

De helling, welke, oostwaarts naar de zuidelijkste arten 

der aschvlakte heen, ten minste 400’ afdaalt en 

zoo even genoemde solfatara’s, die tusschen het pe 
uiteinde van den muur en den kegel worden aangetroffen, ge- 
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legen is, deze helling behoort gemeenschappelijk tot dezen muur 

en tot den slakkenkegel. Dewijl dezelve is te zamengesteld uit 

harde trachietbrokstukken, uit slakken, uit gebleekte, door 

zure dampen geheel opgeloste steenmassa’s, waar tusschen 

hier en daar zwavel wordt aangetroffen, zoo verkrijgt zij daar- 

door een eigenaardig bontkleurig koloriet, gevormd uit 

zwartachtig grijs, grijs, roodachtig grijs, wit, zwavelgeel, 

roodachtig en rood, en doet hij zich aan het oog voor als 

de puinhoop van ingestorte gebouwen, waar tusschen vooral 

eene groote menigte tegels en kalk voorkomen. 

Slechts op eenige weinige plaatsen blijven 1) tusschen den 

voet van den slakkenkegel en den muur kleine tusschenruimten, 

welke volkomen effen en horizontale aschvlakten vormen; de 

grootste derzelven ligt aan den zuidwestelijken voet des kegels , 

heeft eene lengte van 90 voet bij 40 voet breedte en is 8,552 

boven de oppervlakte der zee verheven. — De kraterwand 

is aldaar 160 voet hoog en biedt tevens de eenige plaats aan, 

waar het mogelijk is, om, zonder ladders, op de smalle voor- 

uit springende gedeelten der rotsen, die met verharde asch overdekt _ 

zijn, in de diepte af te klimmen. 

Te rekenen van deze plaats tot aan het westelijke uiteinde 

van den muur liggen, namelijk, in de bogten tusschen de uit- 

stekende rotshoeken nog verscheidene dergelijke vlakten met 
fijne, helder grijze asch bedekt, doch geringer van omvang dan 

de vorigen; al deze aschvlakten klinken hol, wanneer men 

over dezelven heengaat. Trapsgewijs verhieven zij zich immer 

hooger, zoodat de laatste derzelven, welke het naast aan het 

westelijke uiteinde van den muur lag, geschat kon worden 80 

voet hooger op te rijzen dan de eerste. De bodem tusschen 

dezelve was week, alom met gaten doorboord en op eenige 

plaatsen gloeijend heet; op andere plaatsen brak dezelve onder 

den voet, terwijl dezelve elders door het zw. avelzuur uit de 
dampen ne, wens was geworden. — 

t) De lezer moet niet uit het oog verliezen, dat mijne beschrijving den berg voor- 
stelt gelijk hij zich in 1836 en later in 1838 nog onveranderd vertoonde. 
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Het westelijke uiteinde van den muur wordt gevormd door 

eene onbeklimbare spits, die ter hoogte van verscheidene hon- 

derd voet oprijst en als rotswand insgelijks naar het westen berg- 

afwaarts dalende (als de zuidelijke grens van de djoerang 

Belongkeng) een werkelijke met een scherpen rand voorziene 

hoek uitmaakt, waaruit het bewijs is af te leiden, dat het 

thans ontbrekende gedeelte van den ringmuur eenmaal plotseling 

werd verbrijzeld. Uit het bestaan van dezen scherpen hoek des 

muurs en van gene groote brokstukken van trachiet, — welke 

in de aschvlakte worden aangetroffen, ter plaatse waar deze het 

oostelijke uiteinde van den muur raakt, en welke brokstukken 

slechts als verbrijzelde gedeelten van dezen muur afkomstig 

kunnen zijn, — kan bewezen worden: dat deze zuidelijke muur 

oorspronkelijk niet slechts een gedeelte van een cirkel, maar 

dat dezelve, — moge het al het geval zijn geweest, dat de ring- 

muur niet volkomen aan alle zijden gesloten was, — echter 

in zijnen oorspronkelijken vorm uitgestrekter was dan thans. 

De kleur van den wand in het westelijke gedeelte was niet 

eigenlijk grijs, maar witachtigrood of helder roodachtig grijs en 

wanneer nu de wand door den gloed der dampen in een sche- 

merlicht was gehuld, scheen het als of de rotsen nog in gloei- 

jenden staat verkeerden. 

4, De eruptie- of slakkenkegel van den Merapi. Deze 

kegel heeft den vorm van een halven bol en vervult de ruimte, 

welke door den nieuwen kratermuur wordt ingesloten, niet slechts 

geheel en al, zoodat ter naauwernood plaats overblijft voor de 

genoemde kleine aschvlakten, welke als overblijfselen van den 

eigenlijken kraterbodem mogen beschouwd worden, maar ij 

schijnt insgelijks door zijnen steeds aangroeijenden omvang dezen 

muur, op het thans nog aanwezige zuidelijke gedeelte na, te 

hebben gerbrijzeld. Uithoofde deze muur geene onderafdee- 

lingen heeft, geene verdeeling in enkele lagen, zoo mag worden 

verondersteld, dat dezelve bij gelegenheid van eene enkele uit- 
barsting is gevormd, als het ware aan een stuk is gegoten 

geworden, als eene aan alle zijden overvloeijende lava, welke 

tot eene enkele laag van 200 voet dikte stolde. De kruin des 
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kegels schijnt nog 2 à 500 voet hooger te stijgen dan de zuide- 
lijke muur 1) en zich derhalve ongeveer 800 à 950’ boven het 
laagste punt zijner basis te verheffen (d. i. de oostwaarts gelegen 
aschvlakte). Wordt de voet des kegels aan deze oostelijke asch- 
vlakte en insgelijks op den aschrug in het noordoosten met eene 
tamelijk scherpe grenslijn omtogen, aan de noordwestzijde daar- 
entegen schuift hij zijne slakken reeds verder in het rond en 
daalt hij aan de westzijde geheel vrij en zonder grens bergafwaarts. 

Hier, aan het westelijke uiteinde van den muur, ligt het punt, 
dat als het bovenste beginder djoerang Belongkeng mag beschouwd 
worden. Uithoofde de rand van den muur, welke in dit westelijke 
gedeelte getand is en derhalve nu eens rijst dan weder daalt, 
zoo smal is, dat dezelve geene plaats aanbiedt, waar den voet 
neder te zetten, en het losse bekleedsel van asch onder hare 
dunne korst geen vasten grond geeft, zoo was het mij slechts 
mogelijk in de enge kraterkloof zelve (aan den binnenvoet des 
muurs) tot aan het westelijke uiteinde voort te dringen. Nim- 
mer hebben verschijnselen, door de werking van het vulkanische 
vuur veroorzaakt, zulk eene ontzetting in mij te weeg gebragt 
als ik bij den aanblik van dit oord gevoelde, hetwelk door mij, 
somtijds zoodanig in dampen gehuld, dat ik gevaar liep van te 
stikken, tot tweemalen bezocht is. Tusschen de Javanen, die 
mij vergezelden en mij was een afstand, welke ik al klauterend 
met groot gevaar in een half uur had afgelegd (7 Junij, 1858). 
Wanneer ik den blik nedersloeg, zag ik in de woeste, groote 
Belongkengkloof, welker steil afdalende bodem de ver uitgestrekte 
helling van den eruptie kegel zelve is, terwijl millioenen van 
slakken op elkander gehoopt lagen, van uit de duizeling wek- 
kende diepte, die zich in een schemerlicht van wolkennevelen 
en dampen verloor, tot hoog boven den krater uit; — ik zag, 
hoe enkele slakken losgeraakten en benedenwaarts gleden, — zij 
schenen eerder te vliegen dan te rollen, terwijl zij in verschei- 
dene zetten, aanslaande en weder opspringende, groote bogen 
beschreven, waarbij van al de punten zich stofwolken verhieven, 

*) Misschien nog hooger. 
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waar de puinbrokken in derzelver vaart met den bodem der 
kloof in aanraking kwamen en zij voor het grootste gedeelte 
tot het fijnste stof werden verpletterd, ja, de geheele slakken- 
kegel geraakte in beweging en allerwege vernam men het geraas 
en het gekraak der nederstortende puinbrokken. +) 

De Resident van Magelan berigtte mij, dat gedurende verschei- 
dene jaren na de uitbarsting van 1852 en gedurende negen maan- 
den na de uitbarsting van 1857 iederen nacht vurige strepen zigt- 
baar bleven, die langs de hellingen des bergs in de bovenste 
zonen nederdaalden; — wanneer men dit in aanmerking neemt, 
zou men bijna tot het denkbeeld komen, dat er voortdurend 
eene langzame uitvloeijing van lava uit de zijden van den 
slakkenkegel plaats heeft en dat ten gevolge van de voort- 
durend op nieuw gevormde slakken een gedeelte der vroeger 
ontstane slakken losgerukt en genoodzaakt werden, gelijk ik zulks 
zag, benedenwaarts in de Belongkengkloof te rollen. Dewijl de 
lava, hoewel zij lang gloeijend blijft, spoedig door eene harde 
en donker gekleurde korst wordt overtogen, zoo zou men veron- 
derstellen, dat het inwendige gloeijen der lava onmogelijk te 
Magelan on waargenomen worden (2). Tevens geeft dit bene- 
denwaarts rollen der slakken een denkbeeld van de wijze, waarop 
vaste ligchamen tot kleine deelen worden vergruisd en tot zand 
en «asch overgaan, welke in den kraterschacht misschien op 
gelijke wijze ontstaan, namelijk, door het verbrijzelen. der 
Java, wanneer aangenomen mag worden, dat deze niet altijd 
in volkomen vloeibaren staat tot aan den rand des kraters 
wordt opgestuwd. De halfbolvormige kraterberg bestaat, voor 
zoo verre het mogelijk is deszelfs zamenstel te leeren kennen, 
uit louter afzonderlijke puinbrokken, welke door elkander eene 
dikte hebben van drie voet; bij millioenen liggen dezelven los 
en beweegbaar op elkander gehoopt. Het zijn zeer en met 

*) Ik mogt het als een groot geluk beschouwen, dat ik weder onbezeerd bij de 

eerste maal bezocht (op den 5den November, vei had ik ee erebtene zulk 
een gevaarlijk oord nimmer weder te betreden, maar — — — enz. i 
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tallooze gaten doorboorde, sponsachtige lava-slakken, sommigen 
van eene zwartachtig grijze, velen van eene koolzwarte kleur: 
bij allen is de kristallinische vorm verloren gegaan en van der- 
zelver vroegere bestanddeelen is slechts somwijlen nog de horn- 
blende te onderkennen. De veldspaath is tot eene korrelige 
poreuse massa geworden, welke er gekruld uitziet en welke 
dikwijls op de met gaten doorboorde woningen van zekere 
polypsoorten of op sommige oölitische massa’s gelijkt. De 
slakken hebben een veelhoekigen vorm, zijn ruw met scherpe 
tanden en punten; slechts weinigen worden aangetroffen, die 
grooter zijn dan 5 voet, waaronder sommigen eene grootte 
van ò, ja, van 10 voet bereiken. Uitgenomen eenige vaste 
blokken trachiet-lava, kunnen bijna allen met den hamer gemak- 
kelijk worden verbrijzeld; ja, velen bestaan slechts uit verharde 
asch, die met eene korst omtogen is. Overgangen van slakken, 
welke geheel los van zamenstel zijn, tot den hardsten, com- 
pacten trachiet worden menigvuldig aangetroffen. 

De schedel van den slakkenberg had eenen ingedrukten, hol- 
len vorm en het scheen mij toe, dat de kraterschacht door over 
elkander heengeworpen slakken verstopt was geraakt; er ble- 
ven echter wijde kloven en scheuren tusschen dezelven geopend ; 
ik zeg, het scheen mij toe, want uithoofde der zware damp- 
wolken was het niet mogelijk alles duidelijk te onderkennen 
en derzelver verstikkende hoedanigheid liet niet toe, dat ik 
langer dan eenige oogenblikken aldaar verwijlde. Vóór de 
uitbarsting van 1857 liep door den ganschen schedel, in de 
rigting van het noord-noordoosten naar het zuid-zuidwesten eene 
diepe, kloofvormige ruimte, welke men als eene kerf reeds 
op een zeer grooten afstand gewaar werd. (Zie b. v. Merapi, 
Figuur 4 en 5.) 

eene lange reeds van jaren braakt hij onafgebroken 
dampwolken uit, welke aan derzelver basis ten minste eene dikte 
hebben van 200 voet; zij zijn wit van kleur. Door de zon 
beschenen, nemen zij eere verblindend witte kleur aan en 
schijnen uit een zamenmengsel van water- met zwavelig zure 
dampen te bestaan. Onmiddellijk boven den schedel of althans 
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op eene geringe hoogte boven denzelven, buigen de damp- 

wolken naar het westen en vormen zij dan een staart, eene regt- 

lijnige streep, die, door den oostewind voortgedreven, zich iets 

langer of korter in den dampkring uitstrekt. — Nimmer, in 

welk jaargetijde ook, heb ik de dampwolken onder den invloed 

van eenen anderen wind dan onder dien van den oostewind 

gezien, welkein de zonen van meer dan 6,000 voet de boven- 
hand schijnt te hebben boven den moesson, of de land- en zee 
winden, die genen wijzigen. 

Maar behalve deze dikkere centrale mel stijgen, over 
den ganschen bovensten omtrek van den slakkenkegel, damp- 

wolkjes of kleine dampzuilen uit bijna alle voegen en kloven 

tusschen de slakken, alsmede uit alle reten in den kraterwand, 
zoodat de berg er uitziet als een rookende steenkolenhoop, 
die van onderen in brand is gestoken. In al zijn zwartach- 
tig graauw, beroofd van plantengroei, — slechts in deszelfs 
bovenste helft met een geel beslag van gesublimeerde zwavel 
bedekt, — verheft zich deze berg, onvermoeid voortgaande 
in het uitbraken van dampen, wier witte, zamengepakte wolken 
scherp afsteken tegen het blaauw des hemels. Behalve uit deze 
eigenlijke kraterruimten, en uit de twee fumarolen, die in de 

spleten van een rotswand aan de noordwestelijke buitenhelling 
van den aschrug sterk dampende worden aangetroffen, ontwik- 

kelen zich wijders ook zwakke dampwolken aan de zuidelijke 
buitenhelling van den berg, tot op 500’ beneden den krater- 
rand, gelijk mede in de oostwaarts gelegene aschvlakte. Het 
kan wel niet anders of de voortdurende rigting, welke de oost- 
passaat mededeelt aan de dampwolken, die hier in zulk eene 
groote hoeveelheid worden aangetroffen, — al bestaan zij ook 
slechts ten deele uit zwavelig zuur, — moet invloed uitoefenen 
op de gevolgen der vulkanische werking van den Merapi, na- - 
melijk, met betrekking tot de bergzijde, welke bijzonder aan 
derzelver werking is blootgesteld. — Wij zien, dat zulks de 
westzijde is. Niet slechts is het voortbewegen der uitgeworpen 
asch, die bij alle bekende uitbarstingen voornamelijk over de 
streken, westwaarts van den berg gelegen tot aan Magelan is 
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uitgestort geworden en die voor eenige honderden van jaren den 
tempel Moendoet aan den zuidwestelijken voet van den Merapi 
geheel heeft bedolven, — maar insgelijks in het oplossen van 
het waste gesteente openbaart zich de werking van dezen oos- 
telijken wind en in de langzame vernietiging van den kratermuur 
aan de westzijde, welke, dewijl dezelve weeker was geworden 
dan de oostelijke muur, bij eene vernieuwde uitbarsting ligtêr 
verbrijzeld moest worden dan deze, ten gevolge waarvan de lava 
en alle andere uitgeworpen stoffen bij voorkeur langs de west- 
zijde des bergs nederwaarts moesten stroomen. — Het is immers 
duidelijk, dat de zure en daarenboven gloeijend heete dampen 
eene onophoudelijk vernietigende werking op het gesteente uit- 
oefenen, en dat zij de westelijke deelen niet slechts van den 
slakkenkegel, maar ook van den kratermuur in eenen veel hoo- 
geren graad dan de overige deelen aantasten. 

Het zou derhalve niet ongerijmd zijn aan te nemen, dat-het 
verzetten of het verplaatsen der werking van vulkanische krachten 
op den top van den Merapi, — eene werking , zulks wordt dui- 
delijk ontwaard, die zich voordurend van het oosten meer naar 
het westen heenwendt, bij uitsluiting door den passaatwind 
wordt veroorzaakt. 

De gesteldheid der westelijke helling, welke zoo even het on- 
derwerp onzer beschouwing heeft uitgemaakt, — die duizenden 
van groote trachiet- en lava-blokken, welke, verstrooid in de 
vlakten, gelegen aan den westelijken voet van den Merapi, b. v. 
te Moentilang worden aangetroffen, — het met asch overstelpen 
van den tjandie Moendoet, die aan den zuidwestelijken voet ligt, 
terwijl daarentegen de tempels van Prambanan aan den zuidelijken 
voet niet werden bedolven, — de ligging van den thans werk- 
zamen eruptie krater aan het uiterste westelijke uiteinde der 
kruin, — de verlengde oostelijke ribben des bergs met hunne 
wouden, welke welig groeijend mogen genoemd worden, verge- 
leken met de volkomen kale, barre westelijke helft van den 
ber 8» Enz, — dit alles schijnt aan te duiden: dat, bij de uitbar- 

en hot den Merapi, reeds gedurende vele eeuwen het grootste 
en heftigste deel zijner werking naar het westen is gerigt geweest. 

demen 
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Slechts nog op eenen enkelen vulkaan op Java treft men dit 

verschijnsel, namelijk , het bestaan eens eruptie kegels, welke tot 

eene groote hoogte uit los op elkander liggende slakken is ge- 

bouwd, insgelijks aan en wel op den Tampomas; waarschijnlijk 

was deze berg reeds gedurende eenige duizenden van jaren uit- 

gebluscht, want de weligste wouden groeijen op deszelfs slakken, 

die met een mes kunnen doorgesneden worden. 

ad 

B. Uitbarstingen van den Merapi. 

1560. Ten gevolge van berigten uit inlandsche kronijken , me- 

degedeeld door Raffles, t) moet de «Merbaboe» eene geweldige 

uitbarsting hebben geleden ten jare 1490 der Javasche tijd- 

rekening. (In de eerste jaren van de regering des Senopati.) Hij 

wierp eene groote hoeveelheid asch en steenen uit, en veroor- 

zaakte vele overstroomingen en verwoestingen in de lagere landen. 

4664? — Misschien had de hevige uitbarsting van 1664, 

waarvan Crawfurd melding maakt, plaats uit den Merapi. *) 

4678, op den 491" Augustus, had eene uitbarsting plaats. 
(Verhandelingen van het Batav. Genootschap IV. bl. 1-47.) 

4768, op den 47*" Julij. Uitbarsting. t. a. p. 

4822, van den 27tr tot den 34e" December. Reeds op den 

avond van den 27" December, ten 9 ure, werd in Kadoe eene 

1) Raffles, Hist. of Java, vol. IL. p. 145. „Gedurende den daarop volgenden nacht 

viel er een geweldige regen van donder vergezeld en den volgenden morgen had er 

eene uitbarsting uit den Merbaboe plaats, gepaard met eene vreesselijke ontploffing, 

terwijl asch en groote steenen uit denzelven werden opgeworpen. De rivieren traden 

buiten hare oevers, zetteden het laag gelegen land onder water en verspreidden schrik 

en verwoesting in het legerkamp der Pajang, ten gevolge waarvan de bevelhebber 

Naar mij door verscheidene taalkundige hoofden werd verzekerd, behoort het 

woord Merbaboe eigenlijk te worden geschreven: Merawoe, van meroe: berg en 

awoe : asch, op gelijke nd als Merapi is geerd Ee meroe en api: vuur en 

vuurberg beteekent. Het woord Meroe Sanskritsche taal behoo- 

rende, komt meermalen op we ava voor, b. v. in: Genten of hekken zuidwa 

van den Tingger. Naar Fr. van Boekhold (l. e. p. 15) zou de naam afgeleid Ì behooren 

te worden van meroe baboe en derhalve moeder aller bergen beteekenen. 

*) Ind. Archipel. (Holl. vert.) dl. 3, p. 509. 
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aardbeving gevoeld, welke, naar verhaald wordt, imm de rigting 

van het oosten naar het westen ging en zich later achttien maal 

binnen den tijd van 50 uren herhaalde. — De hevigste schokken 
werden gevoeld in den avond van den 28ste, de aardkorst 

verkreeg eene golvende beweging en hierop begon de uit- 

barsting van den Merapi, die asch en gloeijende steenbrokken 

al krakende uit zijnen krater voortslingerde; de kleinere 

steenen, die tot op een grooten afstand werden voortgeworpen, 

vielen als een digte regen van zand en gruis op de velden neder, 

terwijl het bovenste gedeelte des bergs met vuurstroomen 

werd bedekt; dit laatste geschiedde in den nacht van den 

29 op den 50 Junij, ten Î1/» ure. De asch vloog tot aan den Soem- 

bing, 50 minuten ver en overtoog de daken te Magelan en te 

Jogjakêrta met zulk eene helder grijze kleur als waren dezelve 

met versch gevallen sneeuw bedekt. — Acht dorpen, aan de 

westzijde des bergs gelegen, werden vernietigd, vier derzelven 

door de gloeijende puinbrokken in brand gestoken, branden 

werkelijk af, terwijl de vier anderen onder de massa van zand en 
steenbrokken werden bedolven ; slechts twintig personen kwamen 

hierbij om het leven. — Te gelijkertijd had eene uitbarsting 

plaats uit den Bromo, die 150 geographische minuten van daar 

verwijderd en in Oost-Java gelegen is; hij veroorzaakte een 

aschregen en liet herhaaldelijk een onderaardsch geluid hooren; 

bijna twee maanden vroeger had de Galoenggoeng (van den Ster 
tot den 42! October, 1822,) in West-Java groote verwoestingen 
aangerigt. 

Het nadeel, hetwelk voor de aanplantingen van de nederge- 
vallen asch te vreezen was, werd voor een groot gedeelte afge- 
wend, dewijl nog tijdig overvloedige en aanhoudende regens 

ervielen, welke van den 2% Januarij, 1825, in de resi- 
dentien Solo, Jogja en Kadoe in stroomen nedervielen en de asch, 
welke op de bladeren lag, afspoelden , terwijl de berg nog voort- 
durend dikke rookwolken braakte. | ; 
Op den Ste en den Ate Januarij, werden te Solo nog sterke 

aardbevingen waargenomen; eene aanzienlijke hoeveelheid zand en 
asch werd voortdurend uit den krater uitgebraakt, die op den 
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Sten bedaarde, zoodat de gevlugte bewoners der hellingen het 

weder waagden naar hunne dorpen terug te keeren. 

De zonder eenige tusschenpoozingen, gedurende acht dagen, 

namelijk, tot aan den 0% Januarij, nedervallende regen, menig- 

maal vergezeld van hevige stormen, rigtte echter in de zoo 

evengenoemde residentiën nog belangrijke schade aan; de beken 

traden buiten hare oevers en zwollen op tot woedende stroomen, 

vernielden de bruggen en sleepten niet slechts eene groote hoeveel- 

heid heeten modder, maar insgelijks vele groote rotsbrokken 

tot op verre afstanden mede in het vlakland. 

Het verkeer tusschen de residentien Solo en Kadoe, over den 

tusschenzadel heen, was volkomen afgebroken, — geweldige 

omkeeringen hadden plaats gegrepen; lang bestaande kloven 

waren gevuld geworden, terwijl nieuwe kloven waren ontstaan. 

Een aantal dorpen aan de noordoostelijke helling des bergs gelegen, 

namelijk, Telaga leleh, Kadong, Kadi sepi, Soemboer, Pentjar 

parakang, Djoerang djerok en Tjitrang waren geheel en al inge- 

sloten en ontoegankelijk geworden, terwijl de hellingen eener 

dalkloof, «Grimming» geheeten, welke men moest overtrekken 

om de bovengemelde dorpen te bereiken, in loodregte wanden 

waren herschapen en daarenboven de hitte der uitgeworpen 

stoffen het naderen derzelven nog verscheidene dagen lang 

belettede. 

De ‘hevigste werking had plaats aan de westelijke en zuid- 
westelijke zijde des vulkaans. De beken Lamat, Pabilang en 

Belongkeng zwollen , op den 5?" Januarij (1825), tot eene buiten- 

gewone hoogte op en met donderend geklots stortte de dam- 

pend heete vloed van water, dat met zand en asch vermengd 

tot modder geworden was, zich door de diepe kloven neder- 
waarts, eene groote menigte steenbrokken met zich voerende. 

Aan de westelijke helling werd wederom «veel» vuur gezien. 

De modder- en steenstroomen vulden niet slechts de ruimte 

der kloven, maar ter plaatse waar scherpe bogten werden 

ontmoet, hoopten zich de nederstroomende massa’s op, verhieven 

zij zich ook boven den rand der kloven én veroorzaakten over- 

stroomingen tot in de nabijliggende dorpen, waardoor eenige 
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menschen en eenig vee het leven verloor. Misschien kwamen 
velen daarbij om, die niet vermist werden; zoo vond men onder 
anderen bij het dorp Sirisek, in de nabijheid van de zuidkust, 
20 lijken, die door de rivier Progo zoo ver waren medegevoerd. — 
Eerst op den 9'e Januarij daalden de beken tot op eene matige 
hoogte, doch voerden zij immer nog heeten, dampenden modder 
nederwaarts. 

Het is blijkbaar, dat deze vernielende vloeden slechts door 
atmospherisch water zijn veroorzaakt geworden; hetzelve moest 
zich een bed banen door de gloeijende lava-brokken, — werd 
door dezelven verhit, vermengde zich met de vulkanische asch, 
vormde op die wijze modder, en op vele plaatsen rees hetzelve 
eerst tot op eene aanmerkelijke hoogte, alvorens het, den hin- 
derpaal overwinnende, met snelle vaart doorbrak en de grootste 
steenbrokken met zich naar beneden wentelde. Er wordt bepaal- 
delijk gezegd, dat de kloof der kali Pabilang de grootste hoe- 
veelheid modderachtig water benedenwaarts heeft gevoerd; het 
is, namelijk, in deze kloof, dat het grootste aantal beken uit- 
loopt, welke van de hellingen van den 9,590’ hoogen Merbaboe, 
waarop onophoudelijk stortregens nederstroomden, afkomen. Het 
is derhalve natuurlijk, dat deze beek eene grootere hoeveelheid 
regenwater afvoerde dan andere kloven, welke slechts op den 
Merapi ontspringen en bij gevolg een korteren loop hebben. 

In het berigt werd vermeld, dat aan de westelijke helling 
van den Merapi drie t) groote dampzuilen opstegen en dat de 
grootste massa modder op een paar plaatsen in de kloof der 
Belongkeng en in die der Pabilang opwelde, ter plaatse waar het 
«voorgebergte Jaloeprit» gelegen is. Dit voorgebergte bestaat uit 
heuvels van eenigzins hoog opstijgende ribben, en de uit de aarde 
opgewelde stoffen, zamengesteld uit «zwarten modder» of « water 
met gloeijende aarde vermengd» is of slechts eene veronder- 
stelling, dewijl het verschijnsel wel door niemand van nabij 

A 3 k Ee À _. a t) Ook de Javanen hebben bij dergelijke gebeurtenissen zekere voorliefde voor driew ear: d en dt 1 1 1 EE | MUEV UU BIUHU, 

hdd drie ontzagchelijke groote dampzuilen stegen Op; — eg — 2 

vn EEN 
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is waargenomen geworden, of eene verkeerde opvatting, dewijl 
het water op eenige plaatsen voor een dam opgestuwd werd, 
door de gloeijende lava aan het koken geraakte, den hinder- 
paal vervolgens doorbrak — en, naar het scheen, vopwelde., — 
Eene helder grijze asch neemt, wanneer dezelve vochtig en 
met water vermengd wordt, eene donkere grijze, bijna zwarte 
kleur aan. 

Behalve deze kloven aan den westelijken en aan den zuidweste- 
lijken voet van den Merapi, werden insgelijks aan den zuidelijken, 
en aan den zuidoostelijken voet des bergs eenige diepe beek- 
kloven geheel en al met vulkanische uitwerpselen gevuld, welke 
op den 11" Januarij nog zeer heet waren; ja, de beek Batang, 
op een afstand van 20 palen van den Merapi (die gedurende de 
eerste dagen der uitbarsting 6 à 8 voet dikke rotsblokken had 
medegevoerd), was op den 11 Januarij nog zoo heet, dat men 
dezelve dien dag nog niet kon passeren. 

Al de verschijnselen, welke met deze uitbarstingen vergezeld 
gingen, komen derhalve hierop neder: dat vulkanische asch, 
losse, gloeijende (niet volkomen gesmoltene) lava-puinbrokken 
uit den krater zijn gestroomd, benevens eene groote hoeveelheid 
van waterdamp, welke, tot onweêrswolken verdikt, gedurende 
de volgende dagen als stortregen nederstroomde en die, vermengd 
met de asch en verhit door de gloeijende slakken, modder- 
en steenstroomen vormde. 

Uit deze voorbeelden, die, als aantoonende hoedanig de gebeur- 
tenissen zich hebben toegedragen, tot een onderwerp van regt- 
streeksche waarnemingen hebben gestrekt en historisch zeker 
zijn, mag met grond worden opgemaakt: dat die vreesselijke 
modder- en steenstroomen van den Galoenggoeng voor twee 
maanden op‚„eene volkomen gelijke wijze, uit drooge asch en 
onweêrregens ontstonden en door het ontlasten van een meer, 
dat im den krater gelegen was, nog veel grooteren toevoer van 
water bekwamen en: dat op Java geen modder, als zoodanig, 
in vloeibare staat uit de kraters wordt uitgeworpen. 

De asch en de modder bestaan grootendeels uit Alei- (en 
kiezel-)aarde en de uitdrukkingen «brandende zwavel», — 

27 
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«brandende modder», die in geene enkele beschrijving van 

uitbarstingen worden gemist, hebben uitsluitend haren oorsprong 
in de vooraf opgevatte meening der berigtgevers, waar omtrent 
verder naar de beschrijving van den Galoenggoeng verwezen wordt. 
(Zie de Javasche Cour. van den 4%er, 14den, 18ter, en 25sten Januarij 
en van den 22ste Februarij, 1825.) Ten jare 1858 leefde te 
Sèlo nog een bejaarde Europeër, die als soldaat naar Indië was 
gekomen en gedurende lange jaren als tuinman had gediend in 
het koele klimaat van den 4,880’ hoogen bergzadel. Met leven- 
digheid sprak hij over die uitbarsting, welker schrikkelijk ge- 
dreun voor hem het laatste geluid was, dat hij hoorde. Een 
der uitgeslingerde steenen trof hem op het hoofd en maakte 
hem voor altijd doof. 

An 4823, op den 6t= April. Het was derhalve drie maan- 
den na deze uitbarsting, dat een stroom van modder, «lava- 
modder», van de oostzijde van den Merapi afvloeide en tot op 
2 palen afstands van Bojolali doordrong, alwaar dezelve een 
beplant veld ter hoogte van een voet bedekte. (Javasche Cour. 
van den 19e April, 1895) Dit kuren slechts moddermassa’s 
geweest zijn van de voorgaande uitbarsting, welke hier of daar 
in eene kloof opgestuwd gebleven waren en eerst thans, mis- 
schien ten gevolge van sterke regens, doorbraken. 

In 4832, op den 25" December. Des nachts ten 12 ure 
ving eene nieuwe uitbarsting aan, welke vergezeld ging van 
een schor gedruisch; asch en eene groote menigte steenen 
werden uit den krater geslingerd, waar door het dorp Gemen 
Sabrang, aan de westelijke zijde des vulkaans (in het distrikt 
Probolingo) gelegen, gedeeltelijk verbrand, gedeeltelijk door 
uitgeworpen massa’s werd overdekt en 52 (naar andere berigten 
25) menschen, benevens eene groote menigte vee, het ble 
verloren. Alle dorpen, aan de hellingen van den Merapi gelegen, 
werden door derzelver vlugtende bewoners verlaten; hierop 
volgde een aschregen, welke 4 uren aanhield, waardoor het 
land in een omtrek van 15 palen met een helder grijs bedek- 
sel werd overtogen. Drie jaren lang (gedurende 1835, 54 en 
55,) zag men des nachts, na deze uitbarsting, te Magelan, — 
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welke plaats west-noordwestwaarts op een afstand van 25 minu- 
ten van den vulkaan ligt, — aan de bovenste zonen van den 

berg, derhalve aan de westzijde van den slakkenkegel of bij 

het begin van de kloof Belongkeng, een regten vurigen streep, 
terwijl des daags slechts de gewone dampwolken werden gezien. 
(Mondelinge berigten van den Resident van Kadoe en Javasche 

Cour. van 10 Januarij, 1855.) 
In 4837, gedurende de maanden Junij en Julij. Zonder 

dat te Sêlo eenige aardbeving werd waargenomen, hadden ver- 

schillende instortingen van de wanden der djoerang Gandoel 

plaats en wel voornamelijk van den zuidelijken en van den weste- 
lijken wand, waarvan (naar het zeggen van den tuinman te Sèlo) 

zoowel groote rotsmassa’s als aardlagen met gekraak nederwaarts 
stortten. De plaats, alwaar die instorting geschiedde, was in 1858 
nog duidelijk te herkennen. 

de 4837, op den JO Augustus. Van des voormiddags ten 
9 ure tot aan den avond steeg eene ontzagchelijke zwarte asch- 
kolom op uit den slakkenkegel, welke door den oostewind naar 

de zijde van Magelan werd gedreven, alwaar de hemel tusschen 
1 en 5 ure geheel verduisterd was eri de daken met eene hel- 

der grijze asch werden bedekt. De kloof Belongkeng werd in 

eene streek, alwaar dezelve eene breedte van 200 voet heeft, 

op eene uitgestrektheid van 2 palen, ter hoogte van 70 voet 

met steenbrokken, zand en asch opgevuld en de beek verstopt, 

welke later dezen dam heeft doorgebroken. 

Later zag men te Magelan weder lava-strepen, welke in het 

bovenste gedeelte des bergs maanden lang elken avond gloeiden 

en eerst in den aanvang der maand Mei, 1858, uitdoofden. 

(Javasche. Cour. 4857, n°. 65.) 
In 4846, op den 2m September,had des morgens ten 5 ure 

op nieuw eene hevige uitbarsting van den Merapi plaats; in 
de rookzuil, welke opsteeg, waren «vlammen» zigtbaar; te 

Salatiga viel, ten gevolge daarvan, een aschregen, die van des 
morgens ten 7 ure tot aan middernacht voortduurde € en ok 

aan 10 ure des morgens (van 10 ure af? zie lager) werd een 
gedruisch gehoord, hetwelk ten deele werd veroorzaakt en 
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kraken der nedervallende steenen, ten deele een onderaardsch 
geluid was en veel overeenkomst had met het rollen van den 
donder. 

Den St" September bleef de berg rustig; later echter ving 
hij aan eene ontzettende hoeveelheid gloeijende lava uit te bra- 
ken, vergezeld van rookwolken en een onderaardsch gedreun; 
deze lava vloeide zuid-zuidoostwaarts in de kloof Waarak (Wor- 
roh?) bergafwaarts en hulde den ganschen bergtop in een vuur- 
gloed, welken men te Jogjakêrta des nachts helder gloeijen en 
duidelijk naar beneden zag stroomen. (Javasche Cour. 1846, 
n°. 75 en 79.) 

Door tusschenkomst der Regering, namelijk, van den heer 
C. Vischer, algemeenen Secretaris, ontving ik van den Resident 
te Jogjakêrta (den heer R. de Bousquet) omstandige berigten 
omtrent deze uitbarsting, welke de heer van Waeij, gepension- 
neerd kapitein van het corps ingenieurs (gedeeltelijk in antwoord 
op de door mij gedane vragen), de vriendelijkheid had gehad 
ter neder te stellen. Deze officier woont, namelijk, als grond- 
bezitter te Goeling, hetwelk op den zuidoostelijken voet van 
den Merapi, in de, onmiddellijke nabijheid van den berg, gelegen 
is en was ooggetuige der uitbarsting. 

Mijnen vriendelijksten dank breng ik aan al deze heeren voor 
hunne bemoeijingen, en geef hier het volgende uittreksel uit 
het berigt van den heer van Waeij. 

In den nacht van den 4st* op den 2%" September, 1846, 
vertoonde zich de spits van den Merapi (de krateropening) 
voor het eerst in een vollen vuurgloed en braakte hij eene 
ontzagchelijke rookzuil uit. 

Niet vóór den volgenden dag- (den 2e September), ten 10 
ure, ving de eigenlijke uitbarsting aan en vernam men een vrees- 
selijk donderend geluid, hetwelk den grond deed daveren, zonder 
dat (zelfs niet in de hoogere gedeelten des bergs) schokken 
van eigenlijke aardbevingen werden waargenomen. Zelfs werd 
staande den ganschen duur der uitbarsting geene aardbeving 
gevoeld. Nadat de rookzuil bij het eindigen der eerste ont- 
plofting (ten 10 ure) zich met majesteit hoog in de lucht 
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had verheven, verminderde het uitbraken van rook en nu zag 

men de gansche oppervlakte der berghelling zich met duizenden 

van dampvlekken, als met kleine schapenwolken (cirrhi) bedek- 

ken (die waarschijnlijk ontstonden door het opslaan der neder- 

vallende steenen); hierop steeg de rookzuil met vernieuwde 

kracht hemelwaarts en toen kon wen van den ganschen berg niets 

meer ontwaren, want deze hulde zich nu in eenen dikken nevel, in 

een zwartachtig valen damp, die zich in de benedenlagen des damp- 

krings ver uitstrekte. Slechts de rookzuil, die zich hoog in de lucht 

verhief, was boven dezen nevel zigtbaar en men vernam slechts 

de luide donderslagen en het kraken des bergs, dien men 

zelven niet kon zien. Dit duurde den ganschen dag, en toen 

eindelijk de nacht aanbrak, ontwaarde het oog het luisterrijkste 

vuurwerk. De rookzuil, die zich boven den berg verhief, werd 

«door den gloed van het binnenste des kraters verlicht, zoodat 

oppervlakkige beschouwers vlammen meenden te zien, welke 

hoog in de lucht opstegen. Naar het oost-zuidoosten werden stroo- 

men lava uitgestort en in het zuid-zuidoosten (van den top) 

zag men een vurigen regen nedervallen, namelijk, gloeijende 

steenen, gruis en zand, welke over den berg werden uitgestort 

en in de kloven Gêndol en Worroh zich ophoopten. 

In de eerste weken (nadat de uitbarsting was begonnen) 

namen deze verschijnselen toe, verminderden dan met afwis- 

selingen, doch hielden eerst na vijf weken *) te hebben aange- 

houden geheel en al op. (Uit den langen duur der uitbarsting 

volgt duidelijk, dat de vulkaan niet onophoudelijk werkzaam 

was, maar gelijk de Lamongan, met vrije, rustige tusschen- 

poozen, — bij stooten te werk ging). 

Geene aschregens vielen aan de zijde waar de berigtgever 

woont, zijnde dezelve boven den wind. 

Op die wijze duurde de werking van den Merapt, — nu 

eens rustiger, dan weder met vernieuwde hevigheid, dus met 

"*) Deze plaats is niet duidelijk in het berigt; daar echteg later gezegd wadks dat 

het woeden van den vulkaan tot aan het einde van het drooge jaargetijde voort- 

duurde, en de uitbarsting op den 2den September begon, being e eten 

slechts weken bedoeld zijn geworden. 
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herhaalde aanvallen, gedurende den ganschen droogen moesson 
voort; eerst tegen het invallen van den regentijd (omtrent het 
midden of het einde van October?) hield de vulkaan op met woeden 
en toen werd (gelijk de berigtgever zich uitdrukt) geen geringer 
gevaar van den vertoornden VNeptunus gevreesd dan dat, waar- 
mede Vulkanus hen had bedreigd. (Zie lager.) 

De bij gelegenheid dezer eruptie uitgeworpen stoffen beston- 
den (behalve uit dampen en gas-soorten): 4°. uit groote steen- 
brokken, gruis, zand en asch, die allen roodgloeijend uit den 
krater kwamen; zij werden niet uit den krater geworpen , maar 
rolden over den zuidoostelijken rand des kraters en kwamen 
door de lengte kloven Gêndol en Worroh benedenwaarts. De hevig- 
ste werking moet naar de zuidoostzijde zijn gerigt geweest en 
tevens ook aan die zijde de grootste hoeveelheid uitgeworpen 
stoffen gevallen zijn (waardoor de genoemde kloven werden. 
gevuld). (Gaat men de gedaante van den Merapi na in Figuur 
43, dan zal men ontwaren, dat de eruptie kegel, naar de 
oostelijke aschvlakte heen, vrij en door geen muur omgeven 
is; dat insgelijks de aschvlakte, aan de zuidoostzijde, vrij langs 
de helling van den berg afdaalt. Naar die zijde vonden de 
uitgeworpen stoffen derhalve den gemakkelijksten uitweg; ge- 
makkelijker moet zulks nog hebben plaats gehad naar. het 
westen, in de kloof Belongkeng, d. i, naar de zijde der resi- 
dentie Kadoe, vanwaar ons alle berigten ontbreken.) — 20. Uit 
gesmolten lava, die als een stroom nederwaarts vloeide, name- 
lijk, in de kloof Gêndol, welke naar het oosten, naar Bojo- 
lali nederdaalt. De heer van Waeij kon, gelijk door hem be- 
paaldelijk wordt verzekerd, uit zijne woning de gesmolten lava 
duidelijk in de genoemde kloof zien stroomen. Men kon dezelve 
vergelijken met gesmolten ijzer ; zij vormde een « blaauw vuur, » 
dat later wit, rood en blaauwgloeijend werd, totdat de lava 
zich in de gemelde kloof geheel aan het oog des aanschouwers 
onttrok. 

Zijdelingsche spleten. Bij eene vorige uitbarsting van den 
Merapi zijn, naar verhaald Swordt, in de zuidoostelijke en in de 
zuid-zuidoostelijke helling twee reten of zijdelingsche scheuren 



415 

ontstaan, waaruit zich sedert dien tijd meermalen dikke rook- 
wolken ontwikkelden, welke echter niet hoog opstegen. Sedert 
de vulkaan nu (in September, 1846,) wederom hevig woedde, 
werden van tijd tot tijd massa’s zand en gruis uit deze scheuren 
geslingerd en in de kloven Gêndol en Worroh nederwaarts ge- 
worpen. (Misschien liggen die spleten in de hoogere streken 
dezer kloven zelven, welker verlenging naar boven heen daar- 
door wordt gevormd?) Dewijl insgelijks uitwerpselen, welke uit 
den krater voortkwamen, haren weg over deze zijscheuren 
namen en door de genoemde kloven benedenwaarts vloeiden, zoo 
kon de hoeveelheid, welke bij uitsluiting door de zijdelingsche 
openingen te voorschijn kwam, niet met juistheid worden be- 
oordeeld en kon er nog minder worden uitgemaakt, of ook ge- 
smolten lava uit dezelven benedenwaarts stroomde. 

Nadat de uitbarsting had opgehouden, zag men slechts nog 
witte dampwolken hakrniend en gelikdsntië van den beitt 
in de lucht opstijgen; het scheen, dat het profiel der kruin 
ronder was dan vóór de uitbarsting plaats greep. Of de uit- 
barstingskegel staande gebleven of verbrijzeld is geworden, 
weet men niet. 

De verwoestingen, welke in de bebouwde velden van den 
heer van Waeij waren aangerigt, strekten zich uit over 7 bouw 

“ tand (à 500 OJ roeden de bouw); eene gelijke uitgestrektheid 
lands was op het naast gelegen landgoed verwoest geworden. 
(Het is mij niet bekend hoeveel ook elders is vernietigd.) Deze 
verwoestingen waren echter in mindere mate veroorzaakt ge- 
worden door de onmiddellijke werking der uitbarsting, maar 
veeleer het gevolg der later hierdoor ontstane overstroomingen. 

De kloven Gêndol t) en Worroh, namelijk, waren reeds van 
oude tijden af bekend als de uitloozingskanalen zoowel van de 
stoffen, welke door den Merapi werden uitgeworpen als van 
de hooge vloeden (banjer), waarin deze beken in den regentijd 

*) Naar opgaaf van den heer van Waeij, bestaan de loodregte wanden van E kloof 
Gêndol van boven tot beneden geheel en al uit lagen van losse vagen uit- 
werpselen bel: 
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worden herschapen. Het langst bekende «zandmeer» ten uoord- 
oosten van Prambanan (ten noordwesten van Tangkiran) heeft 
aan dezen toevoer zijn ontstaan te danken. 

Ook thans waren de beide genoemde kloven wederom door 
de uitgeworpen vulkanische stoffen verstopt geraakt, ja, bijna 
tot aan den rand daarmede opgevuld geworden. De woning des 
berigtgevers lag slechts 200 schreden van den rand der kloof 
Gèndol verwijderd, en — de regentijd met zijne overstroomingen 
naderde met rassche schreden. In November kwamen dan ook 
de banjers met ontzettende vaart benedenwaarts. Het water 
werd tot boven de randen der kloof opgestuwd en stortte de 
uitgeworpen stoffen, welke hetzelve medevoerde, ver over de 
bebouwde velden ter wederzijde gelegen; steenen van 35 voet 
dikte werden in de velden mede voortgesleurd, ja, in de kloof 
werden blokken ter grootte van buffels door het water naar be- 
neden gewenteld. : 

De grond, waarop het huis stond, beefde door het geweld 
van den bergstroom, toen deze zich een nieuw bed door de 
uitgeworpen massa’s baande. Het water was laauw. Enkele 
steenen waren nog zoo verhit, dat zij water in damp deden 
opstijgen, ja, vele rotsbrokken waren den volgenden dag nog 
zoo heet, niettegenstaande het den ganschen nacht had geregend, 
dat men er de hand niet op kon houden. 

Na dezen tijd tot in October, 1847, (de dagteekening van 
het berigt) bleef de berg in rust. Slechts den 25:ten September, 
1847, dus een jaar na de hier boven beschreven uitbarsting, 
heeft de Merapi, volgens den heer van Waeij, nog eenen 
keer steenen en lava uitgebraakt. 

In 4849 op den Jt" September. «Des avonds omstreeks 
11 ure begon de Merapi, onder een hevig gedruisch, asch en 
steenen uit te werpen. Deze aschregen, door een oost-zuid- 
oostewind over de geheele residentie Kadoe voortgedreven, 
bedekte op sommige plaatsen den grond ter hoogte van 5 rijn- 
landsche duimen. 
Op den 15% September was de berg in wolken, rook en 

asch gehuld en er had omstreeks 5 ure in den namiddag eene 

. 



417 

tweede uitbarsting plaats, vergezeld van een hevig en aanhou- 

dend gedonder. Te Magelan viel veel zand en steentjes en te 

Moentilang, 10 palen van Magelan, vielen er ter grootte van 

duiven eijeren; den 46t= bleef de berg rustig. 
De bewoners der omliggende dessa’s waren bij tijds gevlugt; 

doch de tabak-, koffij- en indigo-cultuur hadden veel geleden; 

de rivier Belongkeng, geheel met zand en steenen opgevuld, 

doet bij het invallen des regens voor overstroomingen vreezen. 

In Jogjakêrta was de aschregen, die van den 16** tot den 

17%n ’s morgens aanhield, ter dikte van eenen neêrl. duim 

gevallen. In Soerakêrta duurde de aschregen, welke den 

16tern ten 5 ure was begonnen, op den 17% nog voort. Het 

landgoed Sêlo had veel geleden door den zwaren aschregen, 

die den grond op sommige plaatsen ter dikte van eenen vinger 

bedekte; de bevolking uit die streken was met achterlating van 

hare goederen en vee gevlugt. In de residentiën Bagèlèn en Ban- 

joemas heeft men in den morgen van den 15 twee ligte schokken 

van aardbeving gevoeld, in de rigting van het oosten naar het 
westen; ook daar viel de aschregen gedurende den {5 en den 

16 September. (Javasche Cour. van den 26*** Sept. 1849, no. 77.) 
Volgens latere berigten uit Kadoe is de schade, hes die 

berte veroorzaakt, van minder belang geweest dan men 

aanvankelijk vreesde; want regenbuijen, weinig tijd na de uit- 

barsting gevallen, hebben de asch van de gewassen afgespoeld. 

Het getal gebouwen (de meeste klein en van weinig waar- 

de), welke in die residentie ingestort zijn, bedraagt 856. 

Van de koffijboomen zijn 514, 207 geheel vernield en 548,487 
sterk beschadigd; van de tabak aanplantingen zijn 202/ bouw 

geheel vernield en 150!/4 zwaar beschadigd; ook de indigo aan- 

plantingen hebben meer of min geleden.» (Jav. Cour. van den 

24 November, 1849. No. 94.) 

C. Reizigers, die den berg hebben bezocht. 

In 47186; Fr. van Boekhold was waarschijnlijk de eerste 

Europeër, die, uitgaande van Sêlo, den Merapi (benevens den 

& 
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Merbaboe op den 21 October, 1785 1), wit Salatiga over Kopeng 
gaande) beklom. (Verhand. Bat. Genootschap. dl. VI.) 

Hij bezocht den Merapi tweemaal, den 18 Julij en den 10 

Augustus, 1786. 

dn 4820, in de maand September, bezochten Pieter Mercus 
en Nahuys dezen berg. (Togtje naar den Merapi, in de Jav. 
Cour. van den 14 October, 1820.) De topographische beschrij- 
ving is echter teonbepaald, om daarnaar te kunnen beoordeelen 
of de krater destijds zijne tegenwoordige gedaante reeds bezat 
of niet. al 

Hierop volgen de uitbarstingen vanden 27ste tot den 51ste Dec. 
1822, en die van den 25*er December, 1852, 
_An 4836, van den 5'en tot den 8*2 September, bezocht ik 
den berg voor de eerste maal, komende van Jogjakêrta en 
mijn weg nemende over Bedojo en Rangka aan de zuidzijde. 

In 4836, van den 4ten tot den 6% November, bezocht ik 
den berg voor de tweede maal, van Sêlo uitgaande, aan de 
noordzijde. 

In 4837, in de maand April, hield ik mij 8 dagen aan de 
zuidzijde des bergs op. 

Hierop volgt de uitbarsting van den 10 Aug., 1857. 
In 4838, van den 5ien tot den gen Junij, bezocht ik den 

berg voor de tweede maal in gezelschap van D:. Fritze, uitgaande 
van Magelan, over Moentilang en Sêlo, aan de west- en noord- 
zijde. Verscheidene uitbarstingen hadden aan de wanden der 
Gandoelkloof plaats gehad; het vroeger groen staande Acacia- 
boompje, op den oostelijken kratermuur, was verdord ; verdere 
veranderingen kon ik niet bespeuren. 

In 4844 hield ik mij gedurende twee maanden (December 
en Januarij) te Sêlo op en onderzocht de noordelijke zijde van 
den Merapi en den tusschenzadel, alwaar, ter hoogte van 4,880 
voet, de vaste temperatuur vijf voet diep onder de oppervlakte 
des bodems bedroeg: 67,5° Fahr. (Te Samarang bedroeg dezelve 
82,0° Fahr.) 

') BL 367, regel 6 van boven, staat abusivelijk November. 
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D. Veranderingen, welke de berg heeft ondergaan. 

De veranderingen, welke de Merapi tusschen mijn bezoek in 
1856 en dat, hetwelk in 1858 plaats greep, heeft ondergaan ten 
gevolge der uitbarsting van den 410ten Augustus, 1857, waren 
zoo gering, dat zulks mijne verwondering ten hoogste gaande 
maakte. Hoewel hij gedurende eenen geheelen dag eene ont- 
zagchelijke hooge aschzuil uitbraakte en de kloof Belong- 
keng volkomen door de uitgeworpen massa’s opvulde, zoo 
scheen het als of geen enkele slak van den kegel verscho- 
ven was geworden, ja, zelfs de kleine aschvlakte, waarop ik 
den nacht van den ae September doorbragt, was nog geheel 
onveranderd! 

Des te grooter zijn de veranderingen, welke de vulkaan, 
sedert Boekhold in 1786 en ik denzelven voor de eerste maal 
in 1856 bezochten, heeft ondergaan, in welken tusschentijd de 
twee uitbarstingen, van den 27 tot den 351 December 1822, en 
die van den 25 December 1852, van welke de laatste de 
geringste was, plaats grepen. Boekhold toch beschrijft den « bran- 
denden berg,» den slakkenkegel, dien hij zeer gepast met een 
hoop brandende steenkolen vergelijkt, als een dor, woest eiland, 
van alle zijden omringd door vruchtbare bergen, d. i. door bergen 
met geboomte getooid, waar door die woeste kegel voor het 00g 
van beschouwers, die op den voet des bergs staan, werd 
bedekt. — Thans is dezelve in al zijne naaktheid van den voet 
des bergs zigtbaar. IS het berigt van Boekhold juist, dan was 
de slakkenkegel destijds aan alle zijden, — derhalve ook aan 
de noordzijde, — door een ringmuur, met woudgeboomte 
bedekt, omgeven, die bij gelegenheid der uitbarsting van 1822 

tot op het geringe overblijfsel, thans aan de zuidzijde gelegen, 
is verbrijzeld geworden. ì 

De uitwerking door de eruptie van den 2 September, 1846, 
te weeg gebragt, is nog niet waargenomen geworden. | 

à 
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51 LAWOE. & 

A. Topographisch overzigt, 

Br. 7°, 5811. — L. 111°,14. — H. 10,065’. 

Geheel afgescheiden van alle andere bergen, verheft zich de 

Lawoe als een werkelijke kegelberg 410,000 voet boven de 

vlakte, welke, hoezeer in het midden des lands gelegen, echter 
niet hooger is dan 285’ te Solo, 180’ te Ngawie en 225’ te 
Madioen. Slechts aan de zuidzijde vormt hij een uitgestrekt 

voorgebergte,t) dat van het oosten naar het westen loopt en met 

hetwelk hij zich door middel van een 5,000’ hoogen zadel 

(waarop het bergmeer (telaga) Pasir, benevens de dorpen Serangan 

en Gondo soeli gelegen zijn) vereenigt. Dit zuidelijke voorgebergte 

maakt een gedeelte van den Lawoe zelven uit en wordt gelijk 

de voet des vulkaans ten noorden, ten oosten en ten westen 

van even laag gelegen vlakten van ter zijde begrensd; ook ten 

zuiden wordt hij door een uitgestrekt en slechts weinig hooger 

gelegen vlakland van de bergrijën van het zoogenaamde Zuider- 

gebergte, welke tot aan de kust voortloopen, gescheiden. 

Op die wijze doet zich de Lawoe voor als een bergeiland, 

hetwelk aan alle zijden door diepe vlaklanden wordt omringd. 

Aan de west-en aan de noordwestzijde, naar den kant van 

den Merapi, naar Solo heen, bestaat deze vlakte uit een helder 

grijzen, fijnen, kleiachtigen bodem van vulkanische asch, die 

bij aanhoudende droogte hard en hobbelig wordt, en waaraan 

slechts het geregeld bewateren eenige vruchtbaarheid tot het 

bouwen van rijst bijzet; heeft het daarentegen geregend, dan 
verandert de bodem in een leelijken, kneedbaren modder. Men 
behoeft den «Spijker der wereld» 2) niet te benijden, dien niet 
veel meer dan een dergelijke bodem is overgelaten. 

Aan de noord- en aan de oostzijde echter, namelijk , aan de 

') Eene van de westelijke spitsen van dit voorgebergte heet goenoeng Djopola- 

rangan. 

*) Dit is een der titels van zijne Hoogheid den Keizer (Soesoehoennan) van Solo. 
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zijde van Madioen, is de bodem donker grijs, bijna zwart van 
kleur, die, wel is waar ook zeer kleiachtig en zwaar, maar 
reeds vruchtbaarder is dan de vorige; aan de berghelling zelve 
zijn het voornamelijk vruchtbare, met veel humus vermengde 
aardsoorten, welke allerwege worden aangetroffen. 

In een wijden halven cirkel 1) vloeit de kali Solo door deze 
vlakte rondom den westelijken, noordwestelijken en _noor- 
delijken voet van den Lawoe; aan haren oever, die eene hoogte 
van 9 tot 15 voet heeft, bespeurt men de afwisselende lagen 
van vulkanisch zand, gruis en asch, waaruit het bovenste 100 
voet dikke (misschien nog dikkere) bekleedsel dezer vlakte 
bestaat. De rivier scheidt de vulkaanvlakte, — gelijk men 
dezelve kan heeten, — van de laag gelegen neptunische heuvel- 
rijën, welke zich tusschen de noordkust en het bed der rivier 
door geheel Midden-Java tot bij Sedajoe uitstrekken en welke ° 
behalve uit een molassoortigen zandsteen, voornamelijk uit kalk 
bestaan. 

Aan de oostzijde wordt de vlakte van den voet des Lawoe 
insgelijks door eene groote beek, kali Gêntoeng begrensd; deze 
beek stroomt bijna midden door de tusschenvlakte van den 
Lawoe en den Wilis, in de rigting van het zuiden naar het 
noorden en stort zich onder den naam van kali van Madioen, 
gelijk dezelve gewoonlijk wordt genoemd, bij Ngawie, in de 
kali Solo. Op dit punt, hetwelk uit een hydrographisch en 
strategisch oogpunt zeer gewigtig is, vormen de beddingen dezer 
beken 50 à 40 voet diepe kanalen; 2) deze kanalen heeft het 
water zich gegraven in vulkanische uitwerpselen, voornamelijk 
bestaande uit een fijn, grijskleurig zand en, beneden dit zand, 
in lagen van tertiairen zandsteen, (padas) waaruit insgelijks de 

*) Maar in minder wijden kring dan op de kaart van Raffles staat geteekend. 
*) Op het punt waar beide rivieren te zamenvloeijen, bedraagt de diepte, naar 

opgave van den kapitein-ingenieur Schierbrandt, 32 voet; op een afstand van 1 paal 
naar het zuiden heen, alwaar ter verbinding van den postweg een veer is aangelegd, 
heeft de bedding 25’ diepte; ten tweeden male loopt de postweg bij het eerste post- 
station Gêntoeng over deze beek, welker bed aldaar slechts nog 15 voet diep is en 

‘_ met zand en steengruis is gevuld; ten derden en ten vierden male loopt de post weg 
over deze beek in de nabijheid van Madioen. Zie Lawoe, Figuur 4. 
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bodem der beddingen bestaat. In de bedding der kali van Ma- 
dioen, die verscheidene voeten hooger ligt dan het bed der kali 
Solo, ontspringt, op eenen geringen afstand boven het punt, 
waar zij zich in de kali Solo werpt, eene koude zoutbron, 
welke men slechts bij een zeer lagen waterstand kan bemerken. 
De hierdoor ontstaande snelle stroom was aan menig vaartuig 
(praoe) noodlottig, dat, met Madioensche koffij (en andere pro- 
ducten) bevracht, de Solo invoer, ten einde dezelve naar Sedajoe 
af te schepen. 

Ongelooflijk snel zwellen deze beken na het vallen van regen 
op; terwijl dezelven bij een lagen waterstand doorwaadbaar zijn, 
worden zij alsdan in bruinachtig grijs gekleurde stroomen 
herschapen, die niet slechts het 52 voet diepe kanaal geheel 
vullen, maar daarenboven nog dikwijls de aangrenzende vlakte 
overstroomen. __ 

Aan den westelijken, benevens aan den noordwestelijken voet 
van den Lawoe is het grootste gedeelte dezer vlakte met sawa’s 
bedekt; aan den noord-noordwestelijken voet echter begint op 
den zwarten bodem eene hooge, heete en drooge graswildernis 
van Alang-alang en Glaga, waarin slechts laag en kromgegroeid 
woudgeboomte , voornamelijk uit Ploso- (Butea frondosa) en 
Djati-boomen (Tectonia grandis) bestaande, in groepen ver- 
spreid voorkomt. Naarmate men nader aan de grenzen van 
Ngawie komt, neemt deze wildernis, waarin behalve wilde zwij- 
nen vooral tijgers huizen, gedurig in digtheid af en treft men 
eindelijk ten noordoosten en ten oosten van den Lawoe weder 
bebouwde velden aan, welke voornamelijk door de bemoeijin- 
gen van den Resident Launy (in de jaren 18551859) de 
plaats der gras- en Ploso-wildernissen hebben ingenomen. 

De tertiaire, lage, doch zich ver uitstrekkende heuvelrijen, — 
grootendeels met wildernissen en vooral met Djati-bosschen 
bedekt, — tusschen welken de kali Solo haren loop voortzet 
en die waarschijnlijk de bovenste lagen uitmaakten, waardoor 
de vulkanen Lawoe en Wilis doorbraken ‚ leveren een blaauw- 
achtig grijzen steen op. Deze steensoort, welke men voornamelijk 
in de nabijheid van Toeban, Garesik en Sedajoe uitgraaft, is 
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zeer week en kan gemakkelijk gesneden worden, wanneer 

dezelve uit den grond komt, maar wordt hard en neemt 

tevens eene meer donkere kleur aan, indien zij aan de lucht 

is blootgesteld; uit dien hoofde plagt men dezelve tot graf- 

steenen, voornamelijk der Javasche vorsten te bezigen; haar 

inlandsche naam is Batoe kèmbang (tjendono) en bestaat uit 

een molassoortigen, zeer kleiachtigen, fijnen zandsteen. 

De menigvuldige holen der kalksteenbanken van dit gebergte 
zijn zeer opmerkenswaardig, uithoofde der bereiding van salpeter; 

reeds vóór de aankomst der Europeërs op Java bezaten de bewo 

ners van dit eiland de kennis om de salpeter uit de aarde, welke 

den bodem dezer holen bedekt, te bereiden. Al deze holen 

worden door vledermuizen bewoond, +) wier uitwerpselen zich 

vermengen met de op den bodem dezer holen gevondene aarde, 

welke gedeeltelijk uit alluviaal-grond, gedeeltelijk uit vergane 

rotsen bestaat. Zoo nestelen talrijke zwermen vledermuizen in 

de meeste tempelruinen van Jogjakêrta en van Kadoe, en 

de mest van dit gedierte ligt in zulk eene hoeveelheid op den 
bodem van vele dezer tempels, dat dezelve daardoor papachtig 
is geworden en in een modderpoel, ter diepte van verscheidene 

voeten is herschapen. 

Van Solo loopt, in eene oostelijke rigting, doch met eene 

bogt om den noordelijken voet van den Lawoe, de reeds boven - 

vermelde postweg naar Madioen; deze weg wordt echter zoo 

slecht onderhouden, dat dezelve in sommige gedeelten, ten 

noorden van den Lawoe, bijna geheel en al met Alanggras is 
begroeid. 2) 

Wordt deze weg gevolgd, dan bereikt men, eenige palen 
oostwaarts van Solo, de beek van gelijken naam, alwaar men 

1) Nycticejus Temminckij Müller, benevens vele Rhinolophus- en Ve 

soorten; somtijds komen verscheidene soorten derzelven in hetzelfde hol voor. 
2) V 

Lawoe tot een geheel te zamengesmolten, gelijk ik hetzelve, in 1838, bij en op het 

gebergte zelf ter zn schreef. Dit om te werken, of er een uittreksel uit te leveren 
zou ongetwijfeld al het wetenswaardige in een meer b nk en vorm kunnen leen, 

maar dit zou aan de andere zijde zoowel nadeel doen aan de frischheid van het b 

als aan de naauwkeurigheid der topographie. 
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wordt overgezet. Dezelve is reeds van Solo af voor kleine 

praoes bevaarbaar en heeft alhier eene breedte van ongeveer 

100 voet. Hare oevers strekken zich voor een gedeelte vlak uit, 

en zijn zandig, terwijl dezelven elders meer of minder steile 
wanden ter hoogte van 10 à 15 voeten vormen, welke meeren- 
deels uit conglomeraten bestaan. Eenige derzelven vormen donker 
grijze brekziën, die eene groote mate van vastheid bezitten en 
zoo fijn zijn, dat zij den zandsteen evenaren; anderen daaren- 
tegen zijn uit zaamgebakken rolsteenen van trachiet zamenge- 
steld, die eene gemiddelde grootte hebben van eenen appel en 
welker verbindingsmiddel (trachietzand) eene gelijke hardheid 
verkregen heeft als de rolsteenen zelven. — De conglomeraten, 
welke op zulk eene verschillende wijze zijn te zamen gesteld, 
liggen in horizontale lagen ter dikte van 2 à 5 of meer voeten 
op elkander. 2 

Op den linkeroever der rivier van Solo liggen onbebouwde 
streken, die mijlen ver naar het noordoosten loopen. Zij bestaan 
uit lage, vlak geworden heuvelruggen, welke des te meer in 
het oog vallen, dewijl de ter wederzijde van dezelven gelegene 
streken volkomen effene en met rijstvelden bedekte vlakten 
vormen, die zich van den Lawoe tot aan den regteroever der 
beek uitstrekken. Ter plaatse waar deze heuvelruggen slechts 
met korte grassoorten en met alleen staande, stekelige Acacia- 
struiken en Kamlaka (Emblica officinalis Gärtn.) zijn begroeid, 
hebben zij al het voorkomen van Europesche weidevelden. In 
de nabijheid van Solo treft het verblindende wit der chinesche 
grafplaatsen, die hier en daar aan derzelver hellingen gelegen 
zijn, het oog. De voornaamste reden, waarom deze streken on- 
bebouwd zijn, schijnt in derzelver gebrek aan water gezocht te 
moeten worden; doch het beschouwen dezer streken leert, dat 
met geringe kosten waterleidingen zouden aangelegd kunnen 
worden van de beken, die uit het noordwesten naar de k. Solo 
benedenwaarts stroomen en dat op die wijze deze dorre woes- 
tijn in vruchtbare rijstvelden zou herschapen kunnen worden. 

De bodem der vlakten, welke den regteroever der beek be- 
grenzen, onderscheidt zich door eene helder grijze, hier en daar 
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zelfs witachtige kleur, vermengt zich innig met water en vormt, 
indien dezelve uitdroogt, harde korsten, die den weg zeer hob- 
belig maken. Hij schijnt (gelijk wij reeds boven aanmerkten,) 
hoofdzakelijk uit kleiaarde te bestaan en door asch-eruptiën van 
den Merapite zijn gevormd. Tot aan het dorp Kêmbang (west- 
noordwest voet van den Lawoe) worden in deze streken slechts 
weinige rijstvelden aangetroffen, welke geregeld overstroomd 
zijn, hoewel er geen gebrek aan beken is, van welker hoog ge- 
legen gedeelten (op den Lawoe) waterleidingen zouden afgeleid 
kunnen worden. Eene dezer beken is de kali Kèmbang, die in 
eene noordwestelijke of west-noordwestelijke rigng van den 
Lawoe afstroomt en zich twee palen beneden het zoo even ge- 
noemde dorp in de kali Solo stort. Daar deze beek slechts een 
gering verval heeft, zoo zou men haar op eene gemakkelijke 
wijze, door het bed uit te diepen, tot aan het dorp Kèmbang 
voor kleine praoes bevaarbaar kunnen maken. (Mogten hier 
misschien later suikerfabrieken worden opgerigt, dan zou zulks 
zeer voordeelig op het vervoer der producten naar Soerabaja 
werken, want de bodem is waarschijnlijk niet geschikt om tot 
iels anders dan tot het bouwen van rijst of tot het telen van 
suiker gebezigd te worden.) 

Ongeveer zes palen verder oostwaarts treft men eene kleinere 
beek aan, welke voorbij het dorp Seragen vliet. Hier verandert 
de heldere aschbodem in eene bruinachtige aarde, welke veel 
gunstiger is voor de teelt van koffijboomen dan de zoo even ge- 
noemde asch; niettegenstaande het heete klimaat, vindt men 
hier ook reeds jonge koffijtuinen, welke (in 1858) een Zweed 
toebehoorden, die zich hier had nedergezet. Tijdens hij zich 
hier nederzettede, zoo verhaalde deze man, was het volk zoo- 
danig geneigd tot stelen, dat hij een torentje had laten bouwen, 
waarin hij zich des nachts met al zijne have en goed moest 
opsluiten, ten einde tegen de dieven beveiligd te zijn. Dit vier- 
kante torentje, waaronder de toegang naar de binnenplaats gevon- 
den wordt, bestaat nog; van daar geniet men een aangenaam 
uitzigt over de omliggende streek. In het zuidoost ten zuiden 
ontwaart men van daar den hoogsten top van den Lawoe. 

28 
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Oostwaarts van Seragen, ter naauwernood 11/, paal van deze 

plaats verwijderd, vangen die vreesselijke graswildernissen aan, 

die zich vooral ten noordwesten, ten noorden en ten noordoosten 

van den Lawoe uitstrekken en van tijgers en wilde zwijnen weme- 

len. De laatsten waren zooverre van schuw te zijn, dat zij ons (wij 

waren te paard) tot op drie à vijf schreden lieten naderen, alvo- 

rens zij oprezen en wegliepen. De grassoorten, welke deze wildernis 

vormen, bestaan uit Alang-alang, gedeeltelijk uit Glaga, waar tus- 

schen, hetzij geheel op zich zelven, hetzij in enkele groepen, kreu- 

pelachtige Djati- en Ploso-boomen verstrooid voorkomen. Deze gras- 

soorten zijn zoo welig opgeschoten, dat zij boven paard en ruiter, 

die zich op de vroeger tusschen en gemaakte paden bevinden, 

uitsteken. Heinde en verre strekken zij zich uit, doch bereiken 

den oever niet der kali Solo, maar worden daarvan gescheiden: 

door eene strook van vruchtbaar rijstland, hetwelk men van het 

gebergte Lawoe af reeds aan hare groene kleur van het meer 

‘rossige groen der wildernissen duidelijk onderscheidt. Te gelijk 

met deze graswouden neemt eene andere soort van bodem een 

aanvang, welke van het donkergrijze in het roestkleurige, ja, 

in het zwarte overgaat; is deze doorweekt, dan ontstaat uit den- 

zelven een fijn slijk; is dezelve daarentegen droog, dan vormt 

hij een wel harden, maar echter minder harden korst dan de 

helder grijs gekleurde bodem van Kèmbang; deze bodem heeft 

meer overeenkomst met dien, welke westwaarts van den goenoeng 

Gamping, m de nabijheid van Jogjakêrta wordt aangetroffen. 

In eenige streken is dezelve werkelijk moerassig, doch over het 

algemeen genomen geschikt tot den aanbouw van koffij. In kleine 

moerassen en poelen vonden wij de schoone Xyris indica L., 

welke wij nog nergens op Java hadden gezien. 

Het was omstreeks den middag (7 Mei, 1858,) toen wij deze 

streken noord-noordwestwaarts van den Lawoe doortrokken. 

De hitte bereikte een hoogen graad en de thermometer teekende 

im de schaduw der Bloso boomen 90° Fahr. (25,78° Réaum.) 
Deze vlakten zijn waarschijnlijk niet meer dan 200 à 250 voet 

boven de oppervlakte der zee verheven; eene geringe hoogte voor 

deze centrale streken van Java! De stad Solo higt 280’ hoog. 
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Eerst zuidwaarts heen, naar de zijde van den Lawoe ‚ beginnen 
zij, hoewel zeer langzâam, op te rijzen en tevens wordt de 
wildernis, hoe nader men aan het dorp Tarik komt, des te veel- 
vuldiger met rijstvelden en dorpjes afgewisseld, welke door hunne 
schoone groene kleur en hunne slanke Kokos-palmen het 00g 
verkwikken. Te gelijkertijd wordt, in plaats van den zwarten, 
zwaren slijkbodem, eene bruinkleurige boschaarde aangetroffen, 
welke, naar gelang men hooger stijgt, gedurig losser, higter en 
humusachtiger wordt, welke eigenschap haar in eene hooge 
mate tot het bouwen van koffij geschikt maakt. 

Het dorpje Tarik ligt aan den noord- noordwestelijken voct 
van den Lawoe, op eene hoogte van 550 voet boven de opper- 
vlakte der zee. Hetzelve wordt door eene beek (de kali Tarik) 
omspoeld, die van de plaats waar zij ontspringt, in de hoogere 
bergstreken, tot aan haren uitloop in de kali Solo (eene rigting, 
welke algemeen genomen noordwaarts mag genoemd worden), 
de scheiding vormt tusschen de residentiën Solo en Madioen: 
Even als in alle bergstroomen van dit eiland, worden ook op 
het bed dezer beek duizenden van trachiet-rolsteenen gevonden, 
in verschillende grootte van den kleinsten zandkorrel tot verba- 
zend groote blokken; de steenen, waaruit de oevers bestaan 
(ter plaatse waar die aan de steile hellingen ontbloot zijn), vormen 
conglomeraten van gelijken aard, — poddingsteenen , — als die, 
welke wij reeds bij de-kali Solo hebben waargenomen. Aan 
den tegenovergestelden oever verheffen zich Djati- en andere 
wouden; aan deze zijde echter wordt Tarik door rijstvelden 
en koffijtuinen omringd. In de laatstgenoemden groeijen de 
Dadap- (Erythrina indica) boomen allerweligst; velen, hoewel 
slechts twee jaren oud, hadden reeds eene hoogte van 20 4 25: 
bereikt. : 

Het gezigt op den Lawoe van deze zijde heeft, onder alle | 
Javasche bergen, de meeste overeenkomst met dat, hetwelk 
men op den Oengaran geniet uit het dorp van gelijken naam 
gezien. De bovenste zonen zijn met duistere wouden 3 
het middengedeelte der helling is lichtgroen gekleurd (door de 
grasvelden) en zijn voet, boven Tarik, is met voorheuvelen omsin- 

B 
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geld, die met verstrooide groepen van woudgeboomte zijn 

baret Hierbij biedt deze berg „iets eigendommelijks aan, 

dat, namelijk, zijn voet zich niet ver uitstrekt, — dat de vlak- 

ten, welke hem omgeven, zeer laag gelegen zijn en — dat de 

geheele massa, benevens de voorheuvelen zich vervolgens plotseling 

verheffen. 

Wanneer men aan deze zijde der beek, van Tarik naar het 

zuiden heen opstijgt, doen zich deze heuveleú gedurig duidelijker 

aan het oog voor. Ook aan gene zijde (oostwaarts) van de 

kali Tarik, verheffen zich (doch hooger dan het dorp) tal- 

rijke toppen, die zich in den vorm eener keten vereenigen en 

in de lengte benedenwaarts dalen; deze toppen zijn met een 

digt woud bedekt. De heuvelen, welke aan deze zijde der beek 

gelegen zijn, loopen dwars voor den vulkaan heen en leveren 

een alleraangenaamst schouwspel op, daar allerwege het lichte 

groen van het Alang-alang met de donkergroene kleur der groepen 

van woudgeboomte wordt afgewisseld. 

Weldra heeft men den ongeveer drie sle langen weg, die 

van Tarik door rijstvelden en koffijtuinen opwaarts loopt , afge- 

legd en bereikt men, over een klein in rijstterrassen herschapen 

plat, het dorpje Gamping, hetwelk door honderden van Kokos- 

palmen beschaduwd, zeer liefelijk aan den noordelijken voet 

dezer heuvelen, die hunne steile spitsen achter het dorp verheffen, 

is gelegen. Hier, in de nabijheid van het dorp, treft men tusschen 

het geboomte eene laauwe bron aan. De rotsen, tusschen welke 

zij ontspringt, bestaan uit een witachtig grijzen kalksteen, welks 

oppervlakte (gelijk die van alle kalkrotsen aan de zuidkust en 

op andere plaatsen van Java) uitgeknaagd en met veelvuldige 

gaten doorboord is. Ook in andere gedeelten dezer heuvelen 

wordt kalk aangetroffen. Het water riekt niet, is bijna geheel 

smakeloos en schijnt geene andere bestanddeelen te bevatten 

dan dezulken, welke door de rotssoorten, waardoor het water 

heendringt, sed aangeduid (koolzure kalk). 
Het dorp Gamping ligt aan de nonnen helling 

van den Lawoe. Van hier stijgt men langs het voorgebergte op, 
welks talrijke, dikwerf zeer spits toeloopende toppen door dalen, 

mn 
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en kloven, welke zich als een doolhof slingeren, van elkander 
gescheiden zijn. 

Heeft men de kruin der dwarsche heuvelrij, welke zich boven 
Gamping verheft, bereikt, dan ontwaart men voor zich uit 
een plateau van geringen omvang, dat rondom door heuvelen, 
welke met de vorigen geheel overeenkomen, is omringd. Naar 
dit plateau daalt men af door koffijtuinen, welke de zuidelijke 
helling der zoo even beklommen heuvelen bedekken. Hetzelve 
is geheel en al in terrassen, met rijst beplant, herschapen en 
bevat een aantal dorpen, van welke het grootste Djambéjan 
wordt geheeten. Een liefelijk schouwspel levert dit plateau aan 
het oog op; eenzaam ligt daar dit bebouwde, effene stukje 

gronds, in het midden tusschen heuvelen met wouden bedekt. 

Dit plateau, heeft slechts eene geringe glooijing:; hetzelve 
rijst allengskens naar het zuiden opwaarts, aan welke zijde het 

begrensd wordt door heuvelen, welke zich vervolgens naar de 
steilere hellingen van den Lawoe verheffen. Ten einde het hoogst 

gelegen dorp aan deze zijde van den Lawoe te bereiken, gaat 

men, boven het plateau van Djambéjan gekomen, in eene 

schuine rigting langs de hellingen des bergs en trekt men 

over twee bergruggen; hoewel zich beider kam ook in enkele 

toppen van ongelijke hoogte: verheft, zoo verraadt echter hun 

vorm eene uitzetting in de lengte van het middenpunt des 

bergs benedenwaarts. Diepe dalen, door wier scherp toeloo- 

penden bodem beken ruischen, scheiden deze bergruggen van 

elkander. Allerwege is de bodem met Glaga en met woudge- 

boomte bedekt; slechts diep benedenwaarts in de dalen, waar 

de grond hier en daar in rijstvelden is herschapen, ontwaart 

men kleine dorpen aan de Areng-, Pinang- en Kokos-palmen, 

welke dezelven in kleine groepen omsingelen. 

Zoo komt men eindelijk te Balong aan, dat aan de noord- 

westelijke helling des bergs, doch niet hooger dan 2,000 voet 

is gelegen. Het ligt op een klein plateau, dat eene helling van 

het zuiden naar het noorden heeft en, even als dat van Djam- 
béjan, als een ketelvormig dal rondom door heuvelen is omgeven. 

Verrakkend schoon zijn deze heuvelen; een welige planten 
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groei, uit gras en woudgeboomte bestaande, bedekt dezelven. 

Honderde toppen ongelijk van hoogte, hier rond, ginds spits 

toeloopende, verheffen zich nevens elkander en worden door dalen 

en kloven, welke als een doolhof in eenloopen, van elkander 

gescheiden. Een zikzakpad loopt naar Tawang langs de toppen 

en derzelver hellingen, die op vele plaatsen zoo steil zijn, 

dat men diep beneden zijnen voet de met wouden begroeide 

afgronden, welke eene diepte van 5 à 500 voet hebben, gewaar 

wordt. Eerst in de nabijheid van Tawang worden de heuvelen 

en de heuvelruggen vlakker, waarvan die, welke westwaarts 

liggen, met Djati-wouden bedekt zijn. De bodem van Gam- 

ping, van Balong en van Tawang bestaat allerwege uit eene 

losse, ligte door den humus der wouden en der Glaga, die overal 

welig groeit, bruinachtig gekleurde aarde. 

Van deze heuvelen bij Balong weidt het oog over het kleine 
ketelvormige dal met zijne terrassen, met zijne dorpboschjes 

en slanke palmboomen, terwijl men aan gene zijde van hetzelve 

de met wouden bedekte toppen der heuvelen ontwaart, die het 

dal begrenzen en daar achter de hellingen van den Lawoe, 

alles even schoon door de natuur getooid. De bovenste helft 

des bergs is met het sombere groen van een onafgebroken woud 

gekleurd , terwijl de lagere gedeelten der hellingen, welke naar 

de zijde der heuvelen van Balong afdalen, zich in den licht- 

groenen tooi der grassoorten aan het oog voordoen. Doch daar 

waar de woudgrens begint, ontwaart men slanke boschjes van 

piramidevormige boomen, die eene groote overeenkomst met 

noordsche dennenboomen bezitten. 

Door nieuwsgierigheid gedreven, had ik des morgens van 

den 10tr" Mei, 1858, alles in gereedheid gebragt en rigtte ik 
mijne schreden naar het gebergte heen. Tien Javanen van 

Balong, die gekookte rijst, benevens mijne pakkaadje droegen, 

vergezelden mij op mijnen togt. Nadat wij de rijstvelden 

doorgegaan waren, volgden wij aanvankelijk den loop der kali 
Balong en drongen wij door deze kloof, welke op sommige 
plaatsen zoo eng is, dat men zich genoodzaakt ziet door de 

bedding der beek zelve te waden. Later klommen wij langs den 
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rug, welke de kloof ten westen begrenst en die even als de 

kloof zelve allerweligst nu eens met struiken, dan weder met 

Glaga en woudboompjes is begroeid. 

Hier verwijdt zich de kloof tot een diepen dalketel, welke 

eenen bijna ronden vorm heeft en aan alle zijden door steil 

afloopende ruggen is omringd; in het zuidoosten echter, dus 

in het hoogst gelegen gedeelte, wordt dezelve door bijna lood- 

regte wanden afgesloten. Te dier plaatse (in het zuidoosten) 

bemerkt men verscheidene grijze rotswanden door het groen 

der wouden, die met onbeteugelde weligheid het overige ge- 

deelte van den dalketel bedekken. De rug, welke den dalketel 

aan deze zijde (ten westen) begrenst, loopt, wel is waar, aan 

beide zijden steil afwaarts, doch hij heeft in de lengte (in het 

algemeen genomen is hij van het zuidoosten naar het noord- 

westen en westnoordwesten gerigt) eene zeer zacht glooijende 

helling, zoodat men in korten tijd de wouden zou kunnen 

bereiken, ware hij niet, gelijk met alle bergruggen van den 

Lawoe in deze zone het geval is, met eene geduchte Glaga- 

wildernis bedekt. Hoewel dit gras aan den stengel slechts 

zelden dikker is dan een vinger, zoo verkrijgt hetzelve ech- 

ter éene hoogte van 15 á 20 voet en groeit zoo digt op 

elkander, dat wij cerst na eenen moeijelijken togt van 4 uren 

de grenzen van het woud bereikten. Hadden wij ons niet bediend 

van de paden, door wilde zwijnen gemaakt, die den grond hier 

en daar opwroetten en ons werk op die wijze niet verligt, dan 

zouden onze hakmessen ons niet in staat gesteld hebben , den zoo 

geringen afstand in den vermelden tijd af te leggen. De bodem 

van dezen bergrug is ligt en los, zwartachtig of zwartachtig 

bruin van kleur en bestaat voornamelijk uit humus, voortgebragt 

door de vergane stengels en wortelen der Glaga. 

Het was derhalve reeds 12 ure, toen ik het bovengedeelte 

der ketelvormige kloof. bereikte, ter plaatse waar de ruggen 

zich verbreeden en uitgestrekte, op plateaux gelijkende voor- 

sprongen vormen, die met eene zachte glooijing van het gebergte 

_nederwaarts loopen. Hier treden oorspronkelijke wouden in de 

plaats der Glaga-wildernissen, welker grenzen alhier aanvangen; 
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te dezer plaats ontmoet men voor het eerst de Casuarina mon- 

tana (mihi), welke kleine groepen vormt, die aanvankelijk nog 

verstrooid in de grasvelden en vervolgens in het woud worden 

aangetroffen. Ik begaf mij in een dergelijk boschje, dat zich 

geheel van anderen afgezonderd op het met gras begroeide 

plateau verhief en ongeveer uit een honderdtal boompjes 

bestond. Door middel van eenige boren, die ik in een der 

stammen schroefde, hing ik mijnen barometer op (hoogte van 

dit punt 4,200 par. voet), terwijl de Javanen zich gereed 

maakten om het ontbijt te nuttigen. Ik bemerkte, dat de met 

scheuren opengesprongen schors van bijna al deze boomen 

gebrand en (aan de oppervlakte) verkoold was, een verschijn 

sel, dat ik later aan verscheidene andere hellingen van den 

Lawoe waarnam, zelfs op veel grooter hoogte en im het diepste 

der wildernissen, waar paden, noch eenig ander spoor van men- 

schelijk verkeer kon gevonden worden. Wat betreft het ontstaan 

van dit verbranden der schors, te dezen opzigte waren de Java- 

nen van gevoelen, dat het vuur der brandende Glaga-velden zich 

zoover had kunnen uitstrekken, maar ik bevond meermalen, dat 

de Casuarina’s rondom door andere digte wouden waren omringd, 

wier stammen gaaf en ongeschonden waren gebleven. 

Ook vond ik Casuarina’s midden tusschen anderen geplaatst, 

die niet verbrand waren; vele derzelven hadden eene heldere 

vermiljoenkleur, welke, gelijk bij later onderzoek bleek, ver- 

oorzaakt werd door een kleine paddestoel, die de schors en 

derzelver spleten overdekte, en door mij allerwege, ook op de 

zuidelijke en zuidwestelijke hellingen van den Lawoe, maar bij 

uitsluiting aan de stammen der Casuarina’s werd waargenomen. 

(Torula lateritia (mihi).) 
boschjes van Casuarina’s, welkein deze zone des bergs 

(aan de benedenste boschgrens) worden aangetroffen, schijnen 
uit jeugdig geboomte te bestaan; de meesten toch zijn slechts 

50 à 50 voet hoog, piramidevormig, slank, lijnregt opgegroeid 
en herinneren ons door hun gezellig voorkomen, zonder met 
andere boomsoorten vermengd te zijn, aan de wouden van pijn- 

boomen onzer noordelijke streken, hoewel zij niet dat hooge 
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groen, maar eene hechter groene kleur bezitten, welke meer 
naar het grijze overhelt. Zij vormen afzonderlijke groepen, kleine, 
scherp omgrensde boschjes, die hier en daar verstrooid op de 
met gras bedekte hellingen worden aangetroffen en door meer 
schaduwrijke, donker groene wouden worden afgewisseld. Ellen- 
lang hangen van de uiterste einden hunner takken de naalden 
(naaldvormige bladeren), of juister gezegd de in geledingen afge- 
deelde, met scheden voorziene twijgen!) naar beneden , die bos- 
gewijs even als baardmos door den wind heen en wi worden 
geschommeld. Dit alles zet aan deze berghellingen eene eigenaar- 
dige, even liefelijke als schoone physiognomie bij. Hooger aan de 
hellingen zijn deze boomgroepen minder duidelijk van ander 
geboomte afgescheiden, hoewel hun gezellig voorkomen, zelfs 
midden tusschen ander woudgeboomte in het oog valt. Wel is 
waar, groeijen ook daar hunne stammen nog regt opwaarts, 
zijn zij kaal en met wijde, lange spleten in de schors voorzien, 
maar hunne takken breiden zich meer naar de zijden uit, gelijk 
bij loofboomen wordt opgemerkt, zij staan verder van den 
hoofdstam af‚ zijn minder bladerrijk en slechts aan het eind met 
een bos van jeugdige naalden voorzien; komen zij op die wijze 
voor, dan verraden zij een hoogen ouderdom. 

De bodem dezer wouden is slechts op enkele plaatsen onbegroeid 
en alleen met de afgevallen naalden bedekt (dit heeft vooral 
plaats aan zeer steile hellingen en daar waar de grond steenachtiger, 
drooger is); is zulks het geval, dan heeft men een schouwspel 
onder het oog, dat op een woud van dennen-, maar voorna- 
melijk van lorkenboomen in noordelijke landen gelijkt; — gewoon- 
lijk echter vormt de grond eene wildernis, begroeid met Álang 
ter hoogte van 5 à 6 voet, of met een vochtig kreupelhout, uit 
verschillende struikgewassen bestaande, waaronder voornamelijk 
Rubussoorten en hooger op Viburna en Gnaphalia voorkomen. 

Oostwaarts van het zoo evengenoemde boschje, klom ik door. 
eene kleine kloof en bevond mij op eenen zacht glooijenden 
bergrug, welke met dergelijke wouden was bedekt. Tae e, 

1) Rami articulati, vaginatì. 
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door deze bosschen hooger opklom, kwam ik op een terras aan, 

alwaar ik tot mijne verbazing drie uit steen gehouwen beelden 

vond. De steensoort, waaruit dezelven waren vervaardigd, was 

eene poreuse, met kleine luchtbellen voorziene trachict-lava, 

volkomen van gelijke soort als die, welke bij de ruïnen van 

Prambanan wordt aangetroffen, terwijl de beelden uit één 

stuk waren gevormd. Het grootste derzelven had eene knie- 

lende houding en onderscheidde zich, bij eene hoogte van slechts 

6 voet, door een reusachtig hoofd, welks diameter van de kin 

tot aan den schedel 5 voet bedroeg. De gelaatstrekken en de 

oorversierselen hadden het Javaasch karakter; over het geheel 

„weken zij af van de regelmatige en de schoone, anatomisch 

juiste vormen der nde welke men in de ruïnen van Pram- 

banan en van Boro boedoer bewondert. Uithoofde echter deze 
beelden door den tand des tijds reeds zoo zeer waren aangetast, 

de poriën van het gesteente met aarde gevuld en het geheel 

met een vochtig bekleedsel van mos en lichenes was overdekt, 

zoo scheen dit alles een hoogeren ouderdom aan te duiden. De 

meesten waren zoodanig met mos bedekt en met struiken 

omgroeid, dat ik dezelven niet ontdekte, dan na met veel 

_moeite struiken en mos uit den weg te hebben geruimd. 

Doordrongen van nieuwsgierigheid, zettede ik mijne schreden 

voort en vond ik eenen trap van Î5 treden, uit gehouwen steen 

vervaardigd, welke mij naar een tweede terras voerde, alwaar 

ik nog een beeld vond. Van hier steeg ik weder 25 trappen 

opwaarts en kwam op een derde terras aan, dat ruim, volkomen 

horizontaal en vierkant was, welks bodem over deszelfs geheele 

uitgestrektheid uit gehouwen vierhoekige steenen bestond en dat 

met eenen ongeveer 6 voet hoogen, insgelijks uit dergelijke 

steenen vervaardigden muur omringd was. Dit terras heeft, bij 

eene lengte van ongeveer 100 voet eene gelijke breedte. In het 

midden verheft zich een altaarvormig gedenkteeken, op een 

grondslag , welke eene hoogte van omtrent 7 voet heeft en uit twee 
terrassen is gevormd. Dit gedenkteeken is insgelijks uit teerling- 

vormige steenen vervaardigd en begroeid met mos, lichenes en 

Lyeopodiën. Ter naauwernood ontwaart men nog eenig beeld- 
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zoo zeer zijn deszelfs voegen uit elkander gedreven. Welig 

groeijend, schoon, hoog opgeschoten gras, onder welks bekleedsel 

steenen beelden in het rond verstrooid liggen, heeft het geheele 

terras ingenomen , terwijl van de wijd uit elkander staande 

takken der hooge Casuarina’s, welke over hetzelve een gewelf 

vormen, even zoo vele Usneën als naalden benedenwaarts hangen. 

Deze plaats was derhalve eenmaal getuige van menschelijk 

verkeer en alhier werd door volken aan hunne goden geofferd. 

Thans is elk spoor van hunnen godsdienst verloren gegaan; 

hunne tempels zijn vervallen en vervlogen eeuwen hebben 

geene kennis omtrent hen tot op ons overgebragt. Mijlen ver 

door wildernissen van de bewoonde wereld afgescheiden, higgen 

daar de puinhoopen ter neder, eenzaam en voor het oog ver- 

borgen, terwijl zij naauwelijks eene gissing omtrent hunnen 

oorsprong toelaten. En ten einde dit verborgene nog meer met 

vergetelheid te omhullen, strekt een somber, stil woud zijn 

bladerengewelf over de puinhoopen uit; de adem van den wind 

_ beweegt slechts zacht de Casuarina’s en zijn naauwelijks hoor- 

baar gesuis door de toppen schijnt een geestengelispel uit de 

voorwereld. — Het is een heilig, tot vrome aandacht stemmend 

ruischen, — hetwelk zelfs invloed uitoefende op de ruwe gemoe- 

deren der Javanen. 

Slechts aan een enkelen der tien Javanen, die mij begeleidden, 

was dit oord bekend. Zijn naam was Djojodono; hij droeg een 

langen baard en werd door de anderen met eene soort van 

schuwe onderscheiding bejegend. Hij bestempelde deze bouw- 

vallen met den naam van Boenten Tjeto. (Het gindsche groote 

terras heette hij Aloen-aloen, het altaar noemde hij Saokar en 

de enkele standbeelden Rêtjo.) | 
Van dit derde terras Aloen klom men met eenige trappen 

naar een vierde terras, op hetwelk talrijke grootere en kleinere 

standbeelden werden aangetroffen, allen voorstellingen leverende 

uit de godenleer der Hindoes, waaronder men het beeld van 

Genesa het menigvuldigst aantrof. In de nabijheid van den rand 

van dit terras ziet men den stam van een zwaren Casuarina- 
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boom, welke op de wijze eens tempels met muurwerk is om- 

ringd. Rondom den stam zijn teerlingvormige steenen van tra- 

chiet-lava, overeenkomende met die, welke overal in het rond 

gevonden worden, op elkander geplaatst en met kunstig versierde 

randen en uitgebeitelde kleine beelden voorzien, zoodat de stam 

zich in het midden van de steenen bevindt, die denzelven zeer 

naauw omsluiten. Een gedeelte van dezen piramidalen tempel is 

ingestort; de top van den boom is nog groen, hoewel de stam 

op enkele plaatsen begint te vermolmen. De stam heeft echter 

slechts eene middellijn van 5 voet en de gee van den boom 

bedraagt ongeveer 90 voet. 
De berigten, welke men omtrent den guasesdti der bouw- 

vallen kan inwinnen, bevatten weinige zekerheid. Te oordeelen 
naar derzelver gelaatstrekken, de wijze van bewerking, dan bezit 

ten al de uit steen vervaardigde beelden, die aldaar worden 

en, eene groote overeenkomst met die, welke te Soekoe, 

aan de calijke helling van dezen berg, diek 500 voet lager 

worden gevonden (op eene hoogte van 5,700 voet). De physio- 

gnomie der beelden komt overeen met de Javasche gelaatstrekken 

en is onregelmatig; de ligchaamsvormen zijn zonder verhouding, 

zonder regelmaat en monsterachtig. Teerlingvormige gehouwen 

steenen, altaren, beelden, basreliefs, welke op beide plaatsen 

worden gevonden, alles duidt aan, dat hun oorsprong tot het- 

zelfde tijdperk opklimt. Uit het onderzoek van Javasche kronijken 

schijnt te blijken, dat Soekoe en Tjeto in het jaar 1550 werden 

gesticht. Een prins van het voormalig magtige, maar reeds sedert 

lang ten ondergegane rijk Modjopait kreeg twist met zijnen 

regerenden broeder, trok in het gebergte, alwaar hij als klui- 

zenaar geleefd en gindsche tempels moet gebouwd hebben. Zoo 
veel is zeker, dat zij, even als Pambranan en Boro boedoer, vóór 

het jaar 1400 gesticht zijn geworden, dewijl kort na 1400 de 
Mahomedaansche godsdienst op Java werd ingevoerd. De teerling- 

vormige steenen, in welker midden bovenvermelde boom staat, slui- 

ten den stam zoo naauw in, dat men bijna tot de veronderstelling 

zou overhellen, dat zij im dier voege om den stam zijn gebouwd 

geworden, tijdens deze, derhalve vóór 500 jaren, — reeds 
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bestond! — Waarschijnlijker is het, — hoewel niet minder 
merkwaardig, — dat de boom wortelen schoot in den bodem 
des tempels, juist in het midden opwies, den top des piramide- 
vormigen koepels verbrijzelde en zich vervolgens (opwassende) 
boven denzelven verhief, terwijl de tempel thans aan het bene- 
dengedeelte van den boomstam tot koker dient. 

Op een ò! terras treft men weder een altaar aan, over- 
eenkomende met datgene, hetwelk men op het derde terras 
vindt; dit echter heeft een grooteren omvang, hoewel het oogen- 
schijnlijk lager is, dewijl het bovenste gedeelte is ingestort. 
Tien trappen opgaande, komt men aan een 6® terras van ge- 
ringen omvang, waarop verscheidene standbeelden worden aan- 
getroffen, welke met mos en lichenes zijn bedekt en even als 
al het omrmgende welig met gras en struikgewas zijn begroeid. 
Nogmaals 15 trappen opklimmende, welker leuningen ter weder- 
zijde met gehouwen beelden versierd zijn en vervolgens eenen 
trap afgaande, komt men aan een 7% terras, waarop slechts één 
standbeeld staat, maar waarop eenige zeer groote rotsblokken voor- 
komen, wier gladgemaakte zijden geheel en al met figuren 
bedekt zijn, die zeer kunstig in half verheven beeldwerk zijn 

__bearbeid, doch allen met mos zijn bedekt; nu nog eenige trappen 

op en afgaande, komt men aan een 8** terras, dat een geringen 

omvang heeft, slechts een 50 tal voeten breed en even veel 

voet lang is, en welks beelden volkomen in het struikgewas 

verholen liggen. Al deze terrassen zijn met een verheven rand, 

uit teerlingvormig gehouwen steenen vervaardigd, wearnons de 

toegang van het eene terras tot het andere w 

door ‚smalle trappen, die ter naauwernood eene breedte hebben 
van 5 voet en waarvan elke trede insgelijks uit teerlingvormig 

gehouwen steenen bestaat. Dit 8** terras is het laatste en ligt 
tevens het hoogste; van deze plaats eenige trappen op en ande- 
ren vervolgens weder afklimmende, komt men op het hoogst 
gelegen gedeelte van den zacht glooijenden bergrug, hetwelk, 
hoezeer niet in terrassen herschapen, echter vlak gemaakt is. 
Deze streek is met hooge en oude Casuarina-boomen begroeid, 
die zich verstrooid op den grasbodem verheffen. Zij vormt 
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eene bogt, die zich naar boven heen iets verlengt en zoowel 

daar (op den achtergrond) als terswederzijde door zeer sombere 

en schaduwrijke eikenwouden omringd is, die eene frischheid 

bezitten, welke ter naauwernood door die der noordelijk gelegen 

landen wordt geëvenaard, — eene natuur, welker schoonheid 

ons met bewondering vervulde. 

Dit overoude gedenkteeken heb ik in de hier voorafgaande 

regels beschreven, gelijk ik hetzelve in 1858 heb aanschouwd 

en omtrent deszelfs waarschijnlijken oorsprong slechts datgene 

medegedeeld, hetgeen de Javanen mij daaromtrent hebben 

verhaald. Sedert dien tijd, in 1842, is deze plaats bezocht 

geworden door een taalkundige, GC. J. van der Vlis, die een 

onderzoek der opschriften en der bouwkunstige versierselen heeft 

in het werk gesteld. 1) Als eenige der gewigtigste resultaten, waar 

toe het gedane onderzoek hem heeft geleid, geeft hij de volgenden 

op. Het heiligdom was aan de Siwa-, namelijk, de Lingam- 

dienst gewijd; nimmer werd de bouw van hetzelve voltooid, 

deze bleef in tegendeel vóór hetzelve was afgewerkt steken. 

Naar luid der aanwezige opschriften, in de Kawi-taal vervat, 

werd het eenige jaren later dan Soekoe gesticht, namelijk, in 

de jaren 1440 tot 1448, na Chr. (van 1570—1578 naar de 

Javasche tijdrekening). Mag men de bestaande overlevering geloof 

schenken, dan was de-stichter zekere Kjahi Patjiro, die het 
vlihoniedesiands niet wilde aannemen, en zich als pelgrim naar 
Tjeto begaf, waarheen hem zeer zee aanhangers volgden. In 
een gevecht tegen Pragi wongso, door den vorst van Demak 

afgezonden om hem ter onderwerping te dwingen, kwam hij 

om het leven. Waarschijnlijk werden de gedenkteekenen daarop 

verwoest. 

… Ik drong in het binnenste dezer wouden, welke voornamelijk 

uit Quercus pruinosa Bl. bestaan en aan welker kreupelhout 
eene kleine Areca, met hare roode druiven, den voornaamsten 
tooi bijzet. Braamstruiken met hare roode beziën, boomvarens 
en rotang’s komen mansvalds voor. Hooger op vindt men 

1, Verh. v. h. Bat. de XIX p. 70-128. 
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Laurmeën en Thibaudia’s. Onze weg door het kreupelhout, dat 

wij met het hakmes voor ons uitkappende doorgingen, werd 

dikwerf bemoeijelijkt door boomstammen, die op den bodem van 

het woud lagen. Eenige derzelven waren reeds vermolmd en 

vergaan; anderen daarentegen, eerst sedert korten tijd ontwor- 

teld, vond ik in zulk eene menigte met hunnen ganschen last 

van takken en bladeren op den grond verstrooid als ik nog in 

geen enkel woud had aangetroffen. Men mogt derhalve aanne- 

men, dat hier van tijd tot tijd hevige stormen woedden, welke 

de oudste boomen, wier toppen door het gedurig toenemend aantal 

parasietplanten voortdurend zwaarder worden, omverwerpen en 

met wortel en al uit den grond rukken; — dergelijke stormen 

worden echter op Java zeer zeldzaam waargenomen. Uithoofde de 

hellingen, waarop deze boomen zich loodregt verheffen, zeer steil 

zijn, zoo worden dezelven misschien uit dien hoofde gemakkelij- 

ker omvergerukt; maar zou zulks niet alléén kunnen geschieden 

door de Lianen, die men somtijds bij honderden in eene scheeve 

rigting van den eenen boom tot den anderen benedenwaarts _ 

gespannen ziet, wanneer derzelver strengen, die de dikte van 

een arm herkiljgeds door het omslingeren van ander geboomte 

of door toenemenden wasdom gedurig strakker zijn geworden? 

Het woud bleef nog immer even somber, even hoog en nog 

was hooger op geene enkele opene plaats in hetzelve te onder- 

kennen. Alvorens het derhalve volkomen duister was gewor- 

den, liet ik het struikgewas, tusschen eenige Tjêmoro- (Casuarina-) 

stammen, wegkappen en een vuur aanleggen; hier legerden zich 

de Javanen. Ik koos mij eene slaapplaats onder den stam eener 

Thibaudia (Th. rosea (mihi) ); hare knoestige takken, met eene 

dikke moslaag overdekt, strekten zich al kronkelend als een 

schutsweer over dit stille plekje uit; boven en nevens hetzelve 

verhief zich het loofgewelf, welks donkergroen door de rozenkleur 

der welige bloemtrossen allerliefelijkst werd geschakeerd. De 

nacht was schoon; helder verlichtte de maan de toppen der 

boomen. Geen geluid van eenig gedierte werd in het woud ver- 
nomen. Niets stoorde de rondom ons heerschende stilte dan het 

ruischen eener beek (kali Tarik), die oostwaarts van deze plaats 
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haren loop door eene diepe kloof benedenwaarts vervolgt. 
De Tjêmoro-boomen, die hier meer afzonderlijk tusschen 

ander geboomte worden aangetroffen, bereiken te dezer plaatse 
bijna eene hoogte van 100 voet; hunne twijgen zijn echter kaal 
en dragen meer Usneën dan bladeren; slechts aan de uiteinden 
der takken hangt een klein bosje van naalden naar beneden. 

11 Mei. Door de gevoelige koude reeds vroegtijdig gewekt, 
zetteden wij, zoodra het licht van den aanbrekenden dag door 
het bladerengewelf begon te schemeren, onzen togt verder op- 
klimmende voort. Vóór zonsopgang was de temperatuur 47° Fahr. 
(8,55° R.) Wij klommen langs een steilen bergrug opwaarts, 
die hier en daar zoo smal werd, dat wij in de diepe kloven, 
welke denzelven ter wederzijde begrenzen, konden nederzien. 
Verder op werd de bergrug weder breeder. Allengskens ont- 
moetten wij een Hypericum, Thalictrum (javanicum), den Podos- 
taurus thalictroides (mihi), welke eene groote gelijkenis heeft 
met het Thalictrum, eene Swertia, een Galium, welk laatste 
even als verscheidene Europesche Galiumsoorten gezellig, vast 
in elkander geslingerd groeit en eindelijk nog eene Plantago en 
een Alchemilla, welke geheel overeenkomen met die, welke op 
den Merbaboe, den Tjerimai en op andere hooge bergspitsen 
van Java worden aangetroffen. — Wij naderden nu een hoogen 
top, welks helling gedurig steiler werd en eindelijk onder 
zulk een grooten hoek opwaarts rees, dat men denzelven niet 
zou hebben kunnen beklimmen, ware hij niet met boomgewas 
bedekt geweest. 

Hier groeijen bij uitsluiting Casuarina’s. Regtstandig verheffen 
zij hunne stammen aan den schuinen wand, welks drooge 
bodem slechts met afgevallene naalden is bedekt. De kloof b 
welke dezen bergrug ten westen begrenst, is nog geheel en al 
met woudboomen bedekt; oostwaarts echter vertoonden zich 
Gnaphalia-boompjes, welker groenachtig witte bladenrenkroonen, 
in het rond met sneeuwwitte bloemen bedekt, heerlijk schoone 
boschjes vormen. Slaat men den blik van deze door wouden 
omgeven plaatsen naar beneden, dan zou men wanen de lager 
opklimmende Javanen bijna loodregt beneden zich te aanschou- 
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wen, uithoofde van de steilte der helling. Tusschen de stammen 

der Casuarina-boompjes door, schemert het verre, vlakke land, 

dat door de eerste stralen der morgenzon wordt beschenen. 

Ten’ 9 ure bereikte ik het bovengedeelte van den top a. (Zie 

Lawoe, Figuur 5.) Hier wies dezelfde soort van gras, welke 

insgelijks de toppen van den Merbaboe bekleedt en welks 11, 
à 2 voet hooge bosjes kleine eilanden vormen, welke omslin- 

gerd worden door smalle kanalen. (Festuca nubigena.) De bleek- 
gele of geelachtig grijze kleur dezer plant geeft aan deze hoogten 

een eigenaardig voorkomen. De top zelve heeft een rondachtigen 

vorm; deszelfs diameter bedraagt ongeveer 100 voet. In het 

midden is hij vlak; aan de zijden, vooral naar het oosten heen, 
loopt hij met eene zachte glooijing nederwaarts; de omtrek van 

den top is met verstrooid staande Casuarina-boompjes begroeid, 

die hier een gansch ander voorkomen hebben dan-die, welke 

in de lagere zonen worden aangetroffen; zij groeijen niet zoo 

hoog, ja, zijn zeldzaam hooger dan 20 à 50 voet, hebben min- 
der slanke stammen, terwijl de takken, zulks valt duidelijk in 

het oog, zich veel meer in de breedte uitstrekken. 

Op het midden van den top bevindt zich eene vierkante, 

ruime uitholling, welker rand vroeger door een muur schijnt 

gevormd te zijn geweest en die derhalve blijkbaar door kunst 

is daargesteld geworden. Overigens is de vlakke ruimte van den 

top zeer beperkt; de hellingen, die denzelven van de nabij 

_ gelegen hoogten scheiden, zijn zeer steil; vooral die, welke ten 

noorden en ten noord-noordwesten van den top gelegen zijn, 

loopen volkomen regtstandig nederwaarts. | 

Mijne verwachting, dat ik, namelijk; het hoogste punt van 

den Lawoe reeds bereikt had, zag ik te leur gesteld, want ik 

werd in het zuid-zuidoosten eenen tweeden, nog hoogeren top 
dan dezen gewaar, die zich aan de overzijde van een diep 

tusschendal, dat hem van den eerstgenoemden top scheidt, 

steil verheft; overigens was hij met hetzelfde bleek gekleurde 

gras, met gelijksoortige struiken en verstrooid staande Tjêmoro- 

pjes begroeid als de eerste. De vlakke, doch smalle bodem 

van het tusschendal ligt ongeveer 700 voet lager dan de eerste 
29 
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top; dezelve is kaal, slechts met bosgras bedekt en verlengt 

zich aan beide zijden in eene kloof; eene dezer kloven loopt 

in eene meer regte rigting westwaarts langs de helling van den 

berg benedenwaarts, terwijl de andere zich eerst ndar het 

noordoosten, vervolgens naar het noorden rigt en den eerst- 

genoemden top omslingert, alvorens zij langs de noordwestelijke 

helling afdaalt. Het bovenste gedeelte dezer kloof scheidt den 

eersten top van de zacht glooijende bergruggen, welke van 

den tweeden top afdalen en welke men aan de overzijde, in 

het oosten en in het oost ten zuiden, schijnbaar gelijk van hoogte 

gewaar wordt. Alvorens deze bergruggen in de lager gelegen 

hellingen overgaan, vormen zij effene plekken van geringen 

omvang, die, met het liefelijke groen der graszoden gekleurd, 

tusschen zacht gloeijende hoogten gelegen zijn, waarop zich 

schilderachtige groepen van Casuarina’s verheffen. De kloof zelve 

is met een digt woud bedekt; de bodem, welke zeer smal toe- 
loopt en steil langs den berg afdaalt, vormt eene spleet, welke 

ten noordoosten van den eerstgenoemden top het diepst en tevens 

het steilst schijnt te zijn. Verder benedenwaarts ontspringt de 

beek, welke voorbij Tarik loopt en welker geruisch wij des nachts 

in het woud hadden gehoord; hier boven echter is de grond 

der kloof nog zonder water en droog. 
Ik haastte mij den tweeden top te beklimmen, alvorens de 

immer hooger stijgende wolken mij het uitzigt van daar zouden 

beletten. Maar de wolken begonnen zich reeds zamen te pakken 

en vormden kleine, zich aan elkander schakelende eilanden van 

eene witte kleur, welke in de lagere zonen van den dampkring 

zweefden. De berghelling kon men echter nog duidelijk overzien. 
De ruggen, welke aan de noord- en aan de noordwestzijde van 
den berg afdalen, zijn minder regelmatig met elkander ver- 

bonden en niet zoo evenwijdig in de lengte uitgestrekt als bij 
andere bergen wordt opgemerkt. Beneden de woudgrens loopen 

zij met elkander te zamen en verheffen zij zich in een aantal 
toppen, welke een waar doolhof vormen. | 

Het was 11 ure toen ik op den tweeden top hb, Figuur 5, 
aankwam, aan welks steile hellingen vele afgebrokene rotswanden 
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in den vorm van terrassen uitsteken, voornamelijk aan de noord- 
oostelijke en aan de zuidelijke hellingen , alwaar zij onbeklimbare 
en bijna loodregte wanden vormen. Deze top is nog smaller dan 
de vorige, maar hij heeft, in de rigting van het noorden naar 
het zuiden, een langer gerekten vorm; voornamelijk is dezelve 
begroeid met dwergboomen der Thibaudia vulgaris. In de schaduw 
der struikgewassen vond ik voor het eerst eene kleine Orchidea 
(Thelymitra angustifolia R. Br.), die in de aarde groeit en welker 
rozenroode bloemen den droogen bodem versieren. Later trof ik 
dezelve insgelijks op de andere toppen van den Lawoe in grooten 
getale aan. Ook op dezen top waren sporen van menschelijk 
verkeer zigtbaar; het grootste gedeelte van deszelfs geringe op- 
pervlakte was in louter vierkante ruimten herschapen, welker 
randen uit op elkander gehoopte ruwe, onbewerkte steenen 
waren zamengesteld. Er lagen wijders op den top een paar rots- 
blokken, met ronde uitgehouwen holen, waarin regenwater was 
te zamen geloopen. 

Nogmaals bemerkte ik, dat het hoogste punt van den Lawoe 
door mij nog niet was bereikt geworden, daar ik aan de over- 
zijde van eene wijde, diepe, doch zeer zacht hellende, boogs- 
gewijs gevormde tusschenruimte een derden, nog hoogeren top 
waarnam, op welks spits ik tot mijne verwondering een huisje 
zag staan. Deze derde top lag in het zuid-zuidoosten, zoodat, 
wanneer men eene lijn van het noord-noordwesten naar het zuid- 
zuidoosten trekt, de drie toppen in deze rigting achter el- 
kander gelegen zijn. De derde top verlengt zich in de rigting 
van het westen in een minder hoogen bergrug, welks rand nu eens 
daalt, dan weder in kleine spitsen oprijst; hij heeft een kaler, 
meer winterachtig voorkomen. Geene Casuarina’s komen hier 
meer voor. De hellingen van dezen bergrug zijn met steenbrokken 
bedekt en slechts met laag kreupelhout begroeid. De bleeke 
kleur van het Gnaphalium en van het in bossen groeijende gras 
bedekt dezelven, met uitzondering van eenige steenachtige plek- 
ken, die geheel en al van plantengroei verstoken zijn. ie 

__ Na gedane barometer waarnemingen, koos ik de oostelijke 
helling van den tweeden top om af te klimmen. Naar het 
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oosten heen ligt de tusschenruimte, tusschen den 2%" en der 

len top, het hoogst en vormt zij een slechts zacht glooijend 

plateau, welks noordelijke rand naar de zijde van de oostelijke 

helling van den tweeden top heenloopt. Dit plateau wordt 

door eene kloof doorsneden, welke van de noordelijke helling 

van den derden top al kronkelend benedenwaarts loopt; aan- 

vankelijk slechts eene vore van geringen omvang uitmakende, 

heeft dezelve, tot aan den zuidelijken voet van den tweeden top 

genaderd zijnde, reeds zulk eene diepte en eene dergelijke 

steilte verkregen, dat de rotswanden, die zij vormt, onbeklim- 

baar zijn. Vervolgens loopt zij naar het westzuidwesten langs 

de helling van den berg benedenwaarts, in welke rigung het- 

gansche tusschendal (hetwelk tusschen den 2'*" en den 5e" top 
overblijft) nederwaarts helt. Ten einde deze kloof te vermijden, 
nam ik mijnen weg derhalve door de noordelijke en oostelijke 

streken van het tusschendal, welke eene zeer zachte glooijing 

hebben en op enkele plaatsen zich in den vorm van plateaux 

uitstrekken. Ten noorden zijn zij verbonden met de dieper lig- 

gende ruggen, tusschen welke insgelijks kleine vlakten rond- 

om ingesloten liggen en die wij het eerst van den Î*te" top in 

de rigting van het oosten ontwaarden. 

(Ten einde zich de ligging aanschouwelijker te maken, werpe 

men een blik op de situatie-schets van den Lawoe, Figuur 5, 

welke bij deze beschrijving is gevoegd.) 

Bij het bestijgen van de noordelijke helling van dezen top, 

welke uit steenbrokken en kleine rapilli bestaat, doch overigens 

(slechts met uitzondering van eenige weinige ontbloote en dorre 

plaatsen) met de gewone, aan deze hooge zone eigene struiken 
welig begroeid is, trof ik wederom eenige door kunst gevormde 
terrassen aan, welke slechts met ruw op elkander gestapelde 

steenbrokken omringd zijn en zich niet volkomen tot aan de 

spits uitstrekken. 

Dezen hoogsten top (den derden top des bergs, C op Figuur 5) 

bereikte ik ten Î ure. Hij vormt eene vierkante, kunstmatig 
daargestelde vlakte, ter breedte van ongeveer 15 voet, derhalve 
ter naauwernood den vlakken inhoud van een klein vertrek bevat- 
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tende; deze vlakte is omgeven door een muur, ter hoogte van 
5 voet, welke uit ruw op elkander gestapelde steenen is gevormd. 
Hierop wordt een zeer ruw uit planken gebouwd huisje aan- 
getroffen, welks binnenste omtrent zooveel ruimtê heeft, dat 
men daarin uitgestrekt kan liggen. En toch beslaat het huisje 
het grootste gedeelte der oppervlakte van de spits, tusschen 
welker muren en het bedoelde huisje slechts een smalle gang 
overblijft. De welriekende bloemen, die ik hier vond, benevens 
de uitgebrande kolen, waarmede men had geofferd, maakten het 
waarschijnlijk, dat deze plaats door de Javanen als het verblijf 
eener Godheid en als heilig werd beschouwd. Daar de Javanen 
„echter gastvrij zijn (en hunne Goden zijn zulks ongetwijfeld insge- 
lijks), zoo aarzelde ik geen oogenblik op den troon dezer Godheid 
plaats te nemen en hing ik mijnen barometer aan een balk op. 
Bij eene temperatuur van 60° Fahr. (12,44° Réaum.) daalde de 
kwik in den barometer van Fortin op 520 millimeters en in dien 
van Englefield op 201/: duim. (Ik bevond mij op eene hoogte 
van 10,065 par. voeten boven de oppervlakte der zee.) 

Daar eene te zware vermoeijenis alle verdere ondernemingen 
belettede, zoo liet ik bij tijds aanstalten maken om den nacht 
op eene dragelijke wijze door te brengen. Ik gaf den Javanen 
last een voldoenden voorraad van hout bijeen te brengen, namelijk, 
vooral stammen en takken van Thibaudia-boompjes, die het best 
brandden; verder deed ik water halen uit een bekken, dat aan 
de oostzijde van den top, ongeveer 700 beneden de kruin, werd 
aangetroffen en liet het laatste gedeelte der rijst koken, welke wij 
bezaten. Het water kookte reeds op eene temperatuur van 
195° Fah. (71,56° Réaum.). Terwijl de Javanen zich op die wijze 
bezig hielden, onderzocht ik de medegebragte planten (die 
met étiquettes voorzien en geborgen werden). In-de nabijheid 
der kruin wiessen nog van de struiken: Acacia montana (Kama- 
landingan), Gnaphalium javanicum (Modoesan), Thibaudia vul- 
garis (Manis rêdjo), Hypericum javanicum en van de kruiden: 
Alchemilla villosa, Plantaga major (Daon otot), Polygonum _ 

corymbosum Wild. var. (Daon tangtang), benevens het in bossen 
groeijend gras (Festuca nubigena), hetwelk door de Javanen 
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Toekotromo wordt geheeten. — In de oumiddellijke nabijheid 

van de kruin bestaat de oostelijke helling uit terrassen, welke 

door middel van smalle trappen tot aan het hoogste terras, 

waarop het huisje staat, met elkander zijn verbonden. Het 

grootste dezer terrassen is ongeveer 50 voet lang en 25 voet 

breed; zoowel deze trappen, die de verschillende terrassen met 

elkander verbinden, benevens de randen, waarmede zij op de 

wijze van een muur omgeven zijn, worden gevormd uit op 

elkander gestapelde ruwe, hoekige steenen, waaraan geen enkel 

spoor van bearbeiding is waar te nemen. Nog lager aan de 

oostelijke helling, ongeveer 1,000 voet beneden de kruin, treft 

men dergelijke terrassen aan met een huisje, dat volkomen met 

het eerstgenoemde overeenkomt. Men ontwaart aldaar talrijke 

stompe piramiden, welke uit steenen bestaan, die eene tame- 

lijke grootte hebben en ter hoogte van 5 à 8 voet ruw op een 

gestapeld liggen. Er wordt verhaald, dat deze terrassen en deze 

steenhoopen door een Javaschen hoordpriestie zijn gevormd 

geworden, die hier als kluizenaar heeft geleefd. Het dikke be- 

kleedsel van Lichenes, dat op deze steenen wordt aangetroffen, 

de welige struiken, wier knoestige stammen daarop wortel ge- 

schoten hebben, dit alles duidt eenen hoogen ouderdom aan. — 

Het uitzigt, dat men van dezen top over de omliggende hoogten 

geniet, is aan de eene zijde even liefelijk en schoon als zulks 

aan den anderen kant dor en schrikverwekkend is. Mier ziet 

men langs de noordelijke helling benedenwaarts, die met de 

sierlijkste struikgewassen begroeid is; daar verheffen zich 

bloeijende Thibaudia’s, fijn gebladerde Acacia’s en bleeke Gna- 

phalium’s met hunne ronde kroonen De groei dezer boomen 
schijnt, wel is waar, ter neder gedrukt, zij zijn ingedrongen en 

aan hunne takken met Usneën behangen, maar zij zijn uit dien 

hoofde niet minder schoon; de purperroode bloemen der Thi- 
baudia’s en de gele trossen der Acacia’s komen des te schit- 
terender uit, naarmate zij meer verholen liggen tusschen de 
Usneën, wier bleeke kleur door den sneeuwwitten tooi van de 

_ bloemender Gnaphalium’s wordt overtroffen; geheel beneden ont- 

waart men de zacht glooijende hoogten, met het bleeke geel 
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van het bosgras t) gekleurd, en slechts met enkele vlekjes van 
het donkere bladerengroen der struikgewassen bestippeld ; maar 
het hefelijkst doen zich die kleine, zacht oprijzende hoogvlakten 
aan het oog voor, die zich trapsgewijs onder elkander in de rigting 
naar het noorden en naar het noord-noordoosten uitstrekken. 
Hare grasbodems liggen daar tusschen zachtglooijende hoogten, 
welke met schilderachtige groepen van Tjèmoro-boompjes (Casua- 
rina’s) bekranst zijn. 

Maar ginds in het zuiden is alles dor en woest. Hier in de 

nabijheid, beneden den top, ligt eene ketelvormige vlakte van 
ronden omvang, die op een uitgedoofden krater gelijkt. (Telaga 

‚ Koening.) Het middengedeelte is horizontaal, dor, geelachtig 

bruin van kleur en draagt de teekenen van periodiek met 

water bedekt te zijn; naar de zijden rijst de bodem, slechts 

hier en daar met bosgras begroeid, allengskens en met eene 

zachte glooijing op, en vormt hij een vlakken rand, welke de 

kom bijna in den vorm eens cirkels omgeeft en waarop zich het 

aan deze hooge zone eigenaardige geboomte verheft. Ver naar 

het zuiden steekt deze rand der telaga Koening (opwaarts rijzende) 
uit en verbergt hij het lager gedeelte der berghelling voor het 
oog; slechts een ver verwijderde, met woud bedekte bergtop, 

welke tot den Lawoe behoort, verheft zich in het zuiden 5° ten 

oosten boven den gemelden rand. Maar in het zuidwesten ziet 

men — van nabij en duidelijk — beneden zich eene diepe, 

woeste kloof; van den hoogsten top (waarop wij ons hier bevinden) 

loopt, namelijk, een bergrug eerst westwaarts, vervolgens zuid- 

waarls, om eindelijk ten zuidwesten van hier in eenen steilen 
top uit teloopen; nu eens daalt zijn rand laag neder, dan weder 

rijst hij in spitsen opwaarts. Naar de buitenzijde heeft dezelve 

eene helling van ongeveer 40° en vormt hij eenen steenachtigen, 

met kreupelhout begroeiden bergwand, welke in de kloof, die 

den 2e van den 5 top scheidt, afdaalt. Aan de binnenzijde 

stort hij zich loodregt benedenwaarts, steile naar de telaga 
Koening toegekeerde rotswanden vormende, die volkomen de 

*) Metrdezen naam zallen wij voortaan de Festuca nubigena bestempelen. 
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gesteldheid van een kratermuur hebben. (Zie Figuur 5.) Zij 

bestaan, namelijk, althans wat het bovengedeelte, in de nabij- 

heid van den rand betreft, uit op elkander liggende beddingen, 

die, naar binnen vooruit springende, zich in terrassen, met 

scherpe kanten voorzien, boven elkander verheffen; naar buiten 

daarentegen loopen zij met eene zachte glooijing benedenwaarts, 

zoodat het schijnt, als waren eenmaal te dezer plaatse in eenen 

meer of minder vloeibaren toestand verkeerende massa’s over den 

rand heen gestroomd. 

Op die wijze ontstaat tusschen dezen halfkringvormigen 

muur en de (noordelijke) helling der telaga Koening eene ont- 

zettende kloof, welker bodem, met kreupelhout begroeid, gedurig 

steiler wordt en‚ tegen den muur aanleunende, in eene zuidelijke 

rigting gedurig verder benedenwaarts afloopt, zoodat men hare 

diepte aldaar met het oog niet kan peilen. Hoog verheft zich 

daar ter plaatse, in het zuidwesten, de rotswand boven de kloof; 

dezelve loopt uit im een pilaar, welke, aan de zuid- en aan de 

oostzijde regtstandig oprijzende, zich stout in de lucht verheft. 

Terwijl ik de ligging van deze verschillende deelen van het 

gebergte in oogenschouw nam en op de naast bij gelegen 

hoogten rondwandelde, begon allengskens de avond te vallen. 

Reeds ten 4 ure begonnen groote wolken zich rondom den berg 

zamen te pakken; ik zag hoe zij zich beneden mijnen voet op- 

hoopten en groote gewelfde kogels of koepels vormden, welke 

een dreigend en schrikbarend voorkomen verkregen. Eenige 

derzelven hadden eene somber grijze kleur; van anderen werd 
de oppervlakte door het teruggekaatste zonnelicht met een schit- 
terend, oog verblindend wit gekleurd; op deze wijze vormden 

zij door derzelver zamenvoeging een zoo zonderling geheel, op 

eene zoo eigenaardige, steeds afwisselende wijze verlicht, dat zij 
maanden lang het penseel eens schilders zouden bezig kunnen 
houden. Slechts door hare spleten, — als door vensters, — zag ik 
kleine plekken der bewoonde wereld. Hierbij kwam nog, dat 
sedert 4 ure een sterke westewind was opgestoken, die, met 
het toenemen der koude (49° Fahr.—7,56°R.), gedurig heviger 
werd en de wolken naar boven dreef. Pijlsnel, met gedurige 
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tusschenpoozingen door den storm naar ons heen gezweept, of 
uit het oog verjaagd, suisden zij langs de kruin gelijk sombere 
spoken in een nevelengewaad gehuld. Vóór nog de zon onderging, 

daalden de thermometers, gedurende dezen wind, tot op. 451/,° 

Fahr. (6,59° R.) Geen enkel viervoetig gedierte, noch ander 
levend schepsel schijnt in deze woestijn te leven; somber en 

eenzaam ligt daar de kleine ketel der telaga Koening, eene 
schouwplaats van de wisselende kansen der wolken. Slechts 
van tijd tot tijd vernam ik het getjilp van kleine, gele vogeltjes 

(eene Fringilla soort), welke eenzaam door de struiken ijlden, 

ten einde eene schuilplaats te zoeken. 

Nadat de duisternis was gevallen, had ik mij aanvankelijk m 

het kleine huisje ter rust gelegd; de wind blies echter zoo scherp 

door de menigte scheuren en spleten, dat ik de verkwikkende 

nabijheid van het vuur moest zoeken en op die wijze den nacht 

half wakend doorbragt. — Echter stonden de thermometers den 

volgenden dag niet beneden 44° Fahr. (6,14° R.) 
Den 42ten Mei. Toen de zon zich boven de oostelijke wolken 

verhief, wierp zij eene zonderlinge, onverklaarbare bergschaduw 

op het tegenovergestelde gedeelte van den dampkring, hoewel 
deze geheel bevrijd was van wolken en derhalve slechts be- 

zwangerd zijn kon met dampen, welke voor het bloote oog 

onzigtbaar zijn. Vergeleken echter met die gedeelten van den 
dampkring, welke overal in het rond door de zon werden ver- 
licht, was deze schaduw zeer donker en voaral naar de spits 

heen, in de rigting van het metenidnehen kwam dezelve zeer 
scherp tegen het licht uit. 

Ten oosten zag ik een aantal achter elkander donhelde 

gebergten, van welke de laatsten zich in het blaauwe verschiet 
verloren. Het naast bij, in het zuiden 25° ten oosten, werd men 
de breede kruin van den zacht glooijenden Wilis gewaar; ver 

achter dezen zag men, ter linkerzijde, den Semeroe, den Kêloet en 

meer noordwaarts, in-het zuiden 40° ten oosten, den Ardjoeno, 
welks uitgetande top den krater doet herkennen. — Wijd strekt 
zich tusschen den Lawoe en den Wilis de vruchtbare vlakte uit, 
die met dorpen en rijstvelden bedekt is, van welke sommigen in 
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hunnen groenen tooi zich aan het oog voordoen, terwijl anderen 

spiegelende watervlakten vormen. Diep verschuilen zich de be- 

bouwde plekjes tusschen de heuvels der zuidelijke bergketenen. 

Slechts in de nabijheid van den Lawoe verheft zich, bijna als 

eene ronde groep, een kleine heuvelrug eenzaam in de vlakte. 

Ten westen 5 ten noorden ontwaart men den Merapi en in 

het westen 15° ten noorden ziet men den Merbaboe, achter 

welken vulkaan de Soembing aan de linker- en de Sindoro aan 

de regterzijde, schijnbaar even hoog, hunne toppen verheffen. 

Zelfs valt de Tegal als eene kleine kegelspits in het blaauwe 
verschiet in het oog. 

Ten einde de zuidelijke streken van dezen berg te leeren 

kennen, alwaar zich vermoedelijk nog een krater moest bevinden, 

daalde ik naar den oostelijken rand van de telaga Koening af, 

waarin de helling van den top, doch minder steil dan in het 

zuiden en in het westen overgaat. Slechts éénen enkelen Javaan 

(Djojodono) kon ik overhalen om mij te volgen; met het hakmes 

in de hand, baande ik mij eenen weg door de struikgewassen 

van den zuidelijken rand. De vlakte der telaga Koening heeft 

ongeveer een diameter. van 500 voet, en schijnt ò à 700 voet 

dieper te liggen dan de hoogste top. Zoodra ik den buitensten 
rand bereikt en eene opening in de struiken had gehouwen, 
bood zich een woest schouwspel aan. Ik zag neder op een voor- 
waarts springend gedeelte van den berg, dat al het voorkomen 
van een krater had, en waarvan ik slechts door een rotswand, 
welke ongeveer 700’ nederdaalt, gescheiden was. De westelijke 
streken van dit vooruit springend gedeelte zijn met steenblokken 
van eene zwartgrijze kleur, die er als slakken uitzien, bezaaid, 

welke zoodanig door talrijke scheuren in allerlei rigtingen 
zijn gespleten, als moesten zij in enkele stukken verdeeld van 
elkander vallen. De oostelijke streken daarentegen zijn met 
diepe scheuren en spleten gegroefd, waar tusschen zich steile, 
getande rotsspitsen verheffen. Eenige derzelven zijn geelachtig 
of witachtig van kleur, en doen zich aan het oog voor als 
ijsbergen; anderen daarentegen bestaan uit harde, nog niet ver- 
gane lava, welker zwarte kleur sterk afsteekt tegen de witte 
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spitsen, terwijl sommigen uit op elkander gehoopte steenbrokken 

en andere vulkanische uitwerpselen zamengesteld zijn. Aan 

gene zijde van den westelijken rand van dezen krater loopt die 

groote bergspleet benedenwaarts, die wij vroeger, bij haren oor- 

sprong tusschen den hoogsten bergtop en den oostelijken rand 

der telaga, reeds hebben leeren kennen. Hier beneden scheidt 

deze spleet den kraterrand van gindschen steilen top, waarin 

de halfkringvormige muur van den Lawoe eindigt; zeer nabij 

den voet van dezen top loopt de spleet, naar het zuiden heen, 

steil langs den berg naar beneden en vormt aldaar een schrik- 

verwekkenden afgrond, waaruit zich een aantal onregelmatig 

gevormde toppen en rotsmassa’s verheffen; zoo het schijnt, zijn 

het staande gebleven gedeelten van den bergwand, die bij gelegen- 

heid eener uitbarsting, welke hier eenmaal plaats greep, ver- 

brijzeld werd. Ja, uit een diep gelegen gedeelte der spleet, 

hetwelk ten minste 5,000 voet lager dan de bergkruin schijnt 

te liggen, rijst eene rotsmassa tot eene verbazende hoogte op- 

waarts. Zij vormt een reusachtigen pilaar, welks top nog met 

woudgeboomte bedekt is, terwijl aan de naakte wanden rots- 

brokken hangen, die elk oogenblik zich van de hoofdmassa 

dreigen af te scheiden en in den afgrond neder te ploffen. Aan 

den zuidelijken voet van dezen pilaar of rotstoren, uit eene 

diepte, welke door het oog niet gemeten kan worden, stijgen 

al draaijend dampwolken op, waardoor de wanden beneden en 

tot op omtrent het midden der zuil als met een nevel worden 

omtogen, terwijl de top, die daarboven te voorschijn komt, zich 

als een in de lucht gebouwd slot verheft. | 

Geene beschrijving is in staat al het schrikbarende, dat deze 

streek kenmerkt, te schetsen; zij schijnt des te vreesselijker 

toe, naar gelang het kontrast scherper is, dat deze barre ruimte 

maakt met het vriendelijke groen des lands en met door de zon 

beschenen wouden der benedenhellingen, van welke men een 

gedeelte aan gene zijde van den kraterrand ontwaart. de 

In de kraters van den g. Goentoer en van den g. Merapt 

(welke beide tot de wildste kraters van het eiland behooren), 

kan men nog eenige regelmaat bespeuren, in genen een trech- 
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tervorm, in dezen een halfbolvormigen slakkenkegel; maar hier 
ziet het oog slechts een chaos van verwoesting! — Niets ont- 

waart de beschouwer dan rotspuinhoopen, zwarte slakken , sple- 
_ ten en steile kloven en zich als zuilen verheffende bergmassa’s, — 

alles wild door elkander geworpen en over elkander heen gestort 
tot beneden aan den voet des bergs. 

Aan de westelijke zijde vond ik eene plaats, waar het mogelijk 
was naar beneden te klimmen. De rotsen vormen hier trappen, 
die met struiken zijn begroeid. Weldra bevond ik mij aan den 
westelijken rand des kraters, van welk gedeelte, tusschen de 
steile tandvormige rotsen, verscheidene met puinbrokken en rol- 
steenen opgevulde kloven benedenwaarts loopen. In eene derge- 

lijke kloof klom ik zonder gevaar in den krater af. Nog bij geen 
enkelen vulkaan had ik dergelijke rolsteenen opgemerkt als hier; 
sommigen waren geelwit, anderen geheel en al geel van kleur; 
geen vergane, maar vaste steenen, welke eene groote mate van 
hardheid bezaten. Verder benedenwaarts vond ik geheele rots- 
wanden, die eene hoogte van 100 voet en hooger bereikten en 
eene gele kleur hadden. Dergelijke hooge wanden, benevens de 
losse rolsteenen, welke de kleur van zwavel en de vastheid van 
rots bezitten, waarschijnlijk uit weldspaath-lava, door de 
werking van zoutzure dampen veranderd, bestaande, worden in 
geenen enkelen vulkaan op Java, behalve in den Lawoe gevon- 
den. Het is waar, thans wordt in den krater van den Lawoe noch 
eenig spoor van zoutzuur, noch van zoutzuur natron aange- 
troffen, en is het voorgebergte « Ngebel» van den Wilis, in de 
kloof der kali Pandoesan, de eenige vulkaan op het gansche 
eiland Java, alwaar, behalve de gewone zwaveligzure dampen, 
ook aen en has bronnen te voorschijn gezant welke 
keukenzout afzetten. 

Ten 9 ure kwam ik aan den zuidelijken rand des kraters aan 1), 
Het is geen ketel, maar een bergterras, hetwelk ongeveer 500’ 
ver voorwaarts ien De achterste rand, welke neen loodregt 

à Met dezen naam zullen wij die streek bestempelen, hoewel zich thans te dier 
plaatse geen spoor van vulkanische werking meer vertoont. 
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naar de telaga Koenig oprijst, is het steilst; de zuidelijke randen 
zijn van scheuren doortrokken, en dalen zonder scherpe grenslijn 
vrij en tamelijk steil naar de zuidelijke helling des bergs bene- 
denwaarts. Hij schijnt 700’ beneden de telaga Koening, der- 
halve ongeveer 1,200 á 1,500 voet beneden den hoogsten top 
van den Lawoe gelegen te zijn. De zuidelijke hellingen van den 

vulkaan, welke men van dezen rand duidelijk overziet, zijn 

bedekt met de vroeger reeds dikwerf vermelde struikgewassen, 
die aan dergelijke zonen eigen zijn, niettegenstaande zij met 

tallooze scheuren in alle rigtingen doorgroefd en met zwart- 

achtige, zonderling gespleten rotsklompen bezaaid zijn; verder 

naar beneden heen onttrekken zich deze puinhoopen aan het 

oog, dewijl zich aldaar schaduwrijke bosschen boven dezelven 

verheffen. De groote bergspleet, welke wij kraterspleet zullen 

noemen, loopt in eene regte rigting langs de helling des bergs 

benedenwaarts; aan den voet van den vroeger reeds vermelden 

hoogen rotspilaar, 5,000 voet beneden den hoogsten top, ligt 

im deze spleet de eenige plaats van den Lawoe, waar zich nog 

vulkanische werking vertoont en dampwolken opstijgen. 

___Van dezen rand ontwaart men hoedanig het Lawoe gebergte 
zuidwaarts met eene bergketen te zamen hangt, welke dwars 

loopt, namelijk, in de rigting van het oosten naar het westen 

in talrijke, met wouden bedekte toppen oprijst; den hoogsten 

dezer toppen, welke van hier zuid-zuidwestwaarts ligt, schatte 

ik op eene hoogte van 7,000 voet. Dit gebergte verbindt zich 
door middel van een smallen tusschenrug, in den vorm van een 

zadel, met den Lawoe, bijna op gelijke wijze als de Telemojo 

met den Merbaboe te zamenhangt, — door middel van een rug, 

of juister gezegd, van een oneffen hoogland, tot op welks 

middengedeelte zich de wouden van het ter wederzijde gelegen 

gebergte uitstrekken. De overige gedeelten vertoonen zich in 

den helder groenen tooi van Alang-alang en slechts op de (oos- 

telijke en westelijke) hellingen van den zadel ontwaart het oog 

bebouwde streken. Aan de eene zijde, ten zuidwesten van hier, 

niet veel lager dan de hoogste centrale streek van den berg- 

zadel. strekken zich de bruinkleurige huttenrijën van het dorp 
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Gondosoeli uit; aan de andere zijde, ten zuid-zwidoosten, ont- 

waart men, op bijna gelijke hoogte, een bergmeer van tamelijk 

grooten omvang, de telaga Pasir, welks spiegel zeer liefelijk 

tusschen zacht glooijende met gras bedekte hoogten gelegen is. 

Van den oever van dit meer, waaraan het dorpje Serangan 

ligt, voert een weg over den tusschenrug naar Gondosoeli; hier en 

daar kon men duidelijk den zigzag loop van het pad bemerken. 

Uithoofde wij den laatsten voorraad onzer levensmiddelen 

reeds den vorigen avond hadden opgegeten, moest onze eerste 

zorg zijn langs den kortst mogelijken weg naar bewoonde streken 

af te dalen. Dit doel scheen aan geene enkele zijde des bergs 

even snel bereikt te kunnen worden, als hier aan de zuidelijke 

helling, waar langs ik besloot naar den tusschenrug op te 

klimmen, welks dorpen Serangan en Gondosoeli benevens den 

weg, die dezelven verbindt, ik van hier zoo duidelijk gewaar werd. 

Ik zond derhalve Djojodono naar de andere Javanen terug, 

ten einde hen aan te moedigen om mijn plan te volgen en naar 

beneden in den krater te komen. In den tusschentijd bezocht 

ik de oostelijke streken des kraters, die, hoewel overal met 

steenblokken bedekt, echter meer met rene zijn begroeid 

dan de westelijk gelegen ruimte, welke meer met spleten en 

scheuren doorploegd is. De hoofdspleet, welke beide deelen van 

elkander scheidt, verwijdt zich in het voorste gedeelte des kraters 

in eene enge, maar diepe, rondom door rotsen omringde bogt, 

waarin zich twee hooge rotspoorten openen. Ik bendikt het 

kleinste dezer Bisvaders; dat ten minste 50’ hooger ligt dan het 

andere, en kwam in een hol, dat in een halven kring door de 

trachiet-rotsen loopt. De bodem van dit hol is met steenblokken 

bedekt en heeft eene sterke helling naar het diepst gelegen 
gedeelte der bogt, alwaar men het tweede omtrent 40’ hooge 
gen aantreft. 

Eene diepe, woeste eenzaamheid heerscht in deze grot. Geen 
geluid wordt vernomen, dan het zacht geruisch van water- 

droppels, die met afgemeten tusschenpoozingen van het gewelf 

der grot naar beneden vallen. ohne klinkt dit door 
de holle ruimte. 
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Snel verwijderde ik mij uit dit sombere oord en begaf mij 
weder op het bovenste gedeelte van den zuidelijken kraterrand, 

alwaar ik mijne begeleiders mwachtte. — Een vol uur had ik 

te vergeefs verbeid. Niemand verscheen. Geheel alléén ‘bevond 

ik mij in de woeste ruimte des kraters. Ik riep, ik schreeuwde, 

maar kreeg geen antwoord dan de echo mijner stem, die door 

de naakte wanden werd teruggekaatst. 

Eindelijk kwamen zij aan; ik wees hen de dorpen aan, die 

beneden in het tusschendal gelegen zijn, benevens den weg, die 

beiden verbindt en waarvan wij schijnbaar slechts door' eene 

korte berghelling gescheiden warenz bevreesd sloegen zij de 

blikken om zich heen, ontstaken na lang dralen kleine vuren, 

offerden wierook, wierpen zich ter aarde, begonnen luid te 

schreeuwen en in allerlei uitroepingen uit te barsten. Dit waren 

bezweringen van den geest, die, naar hunne meening, in de 

kraterspleet moest wonen. Nu stonden zij op en volgden mij. 

Wij hadden echter nog geen 1,000 voet afgelegd of wij be- 

gonnen reeds berouw te gevoelen over ons voorgenomen plan, 

want de geheele zuidelijke helling, van den kraterrand tot diep 

beneden op den tusschenrug, bestaat uit niets anders dan uit 

rotsbrokken, die zoodanig op elkander gehoopt liggen, dat 

spleten ter breedte van 5 tot 10 voet tusschen dezelven geopend 
zijn. De grootte dezer blokken (zij bestaan uit trachiet en 
trachiet-lava) wisselt af van 5 tot 10, ja, tot 28 voet. Hunne 

zijden zijn vlak, of vlak schelpachtig, hunne hoeken en kanten 

daarentegen scherp; zij hebben echter geene de minste regel- 

matigheid van vorm, zoo dat het schijnt, dat zij eenmaal 

behoorden tot de vaste grondmassa van den berg, welke door 

eene uitbarsting uit de streek, welke ik met den naam van 

krater heb bestempeld, in millioenen brokstukken verbrijzeld 

_ werd. Deze bedekken thans de gansche zuidelijke helling van 

den Lawoe en zijn verbazend steil op elkander geworpen, 

somtijds in dier. voege, dat zij als torens 50 à 60 voet hoog 

opwaarts rijzen en dat een hooger gelegen blok de lager lig- 

genden ter naauwernood op een paar plaatsen raakt, als of zij 

bij de geringste aardbeving naar beneden moesten storten. 
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Dat de omkeering, welke deze puinhoopen deed ontstaan, 

niet tot den lateren tijd behoort, vindt een bewijs in den 

veeljarigen plantengroei, in de hoogstammige oorspronkelijke 

wouden, welke zich op de puinhoopen verheffen en welke dit 
gevaarlijke terrein, op een afstand beschouwd, voor het oog 
verbergen! — In de hoogere zonen zijn het de bekende Alpen- 
boompjes, Gnaphalium- Thibaudia- en voornamelijk Viburnum- 
soorten, welker knoestige stammen, die ter dikte van 1 voet 

worden aangetroffen, uit de kloven oprijzen, en de steenblok- 
ken met hunne twijgen, waaraan baardmos hangt, omhullen; 
in de middelste zonen des bergs wordt vooral Acacia montana 
aangetroffen; hieronder groeit een kreupelhout van Rubus-soorten, 
waar men, uithoofde van deszelfs stekelachtigheid, niet dan met 
moeite kan doordringen; deze boomsoort wordt afgewisseld met 
slanke boschjes van Dodonaea triquetra Andr. — Nog lager aan 
de helling komen schaduwrijke eikenwouden voor, met groepen 
van luchtig ruischende Casuarina’s. Veelvuldig treft men, zelfs 
nog laag aan de hellingen, in het kreupelhout tusschen de ge- 
noemde boomen, eene Acanthacea (Strobilanthes hirta) aan, 
wier houtige, aan de geledingen knoestig gezwollen stengels , 
regtstandig 10 à 15 voet opgroeijen, zonder takken te schieten, 
maar welke daarbij zoo digt nevens elkander staan , dat het uiterst 
moeijelijk is zich hierdoor een weg te banen. 

Een bewoner van noordelijke landen, die nimmer een der 
keerkringsgewesten bezocht, zal bezwaarlijk gelooven, dat zulk 
eene steile helling, welke uit niets bestaat dan uit op elkander 
geworpen rotsblokken van verbazende grootte, met wouden be- 
dekt kan zijn, en toch staan zij daar in al hunne tropische 
pracht. Alles is wild begroeid; boomstammen van groote dikte 
verheffen zich uit de spleten der rotsen. Onmogelijk zou het 
zijn deze hellingen te beklimmen, ware het niet, dat men zich 
daartoe van den aanwezigen eeen kon hens dewijl 
vele kloven, die eene breedte van 25 à 50 voet hebben, allen 
verderen voortgang zouden verhinderen, indien niet toevallig 
boomstammen natuurlijke bruggen over deze afgronden vorm- 
den, waarover men met een been aan elke zijde heenglijdt (uit- 
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hoofde van het glibberige, higtelijk loslatende mosbekleedsel dezer 
stammen zou het gevaarlijk zijn in eene regtstandige houding 
over dezelven heen te gaan). Andere smallere kloven zijn zoo 
digt met struiken en sappige planten begroeid, dat men zonder 

gevaar over dit veerkrachtige tapijt gaan kan. Er werd derhalve 
groote inspanning van onze zijde gevorderd, om door deze wil- 
dernis te dringen. Nu eens zagen wij ons genoodzaakt over de 
ligt beweegbare blokken heen te klauteren, dan weder moesten 
wij onder dezelven door de spleten Erdligen: van welke velen 

met vermolmde boomstammen opgevuld waren. Somwijlen meen- 
den wij eenen bergrug te hebben gevonden, die met eene 

zachtere glooijing benedenwaarts liep, wanneer wij denzelven 
plotseling in eenen afgrond zagen uitloopen, die ons dwong 

terug te keeren. Daarenboven werden wij door een hevigen dorst 

gekweld, dewijl aan deze (zuidzijde) van den Lawoe geen droppel 

water te vinden is. Het schijnt, dat alle druipende vloeistoffen, 

hetzij doo: nederslag der wolken, hetzij door nachtelijke uit- 

wasemingen der planten ontstaan (welke watermassa , uithoofde 

van de groote hoogte van het gebergte en van de uitgestrektheid 

der wouden, niet gering zijn kan), tusschen de steenkloven 
heen sijpelen en langs onzigtbare en onderaardsche kanalen weg- 

loopen. Zoo draagt dit water, dewijl het zich ter plaatse waar 

de bodem vaster wordt en deze door geene kloven meer door- 

sneden is, moet ophoopen, misschien bij tot het doen ontstaan 

van het gindsche schoone bergmeer, de telaga Pasir, hetwelk wij 

van den kraterrand hebben gezien. 

Eens meenden wij het ruischen van een stroom te hooren; begee- 

rig om onzen dorst te lesschen, ijlden wij naar de plaats heen van 

waar het geluid vernomen werd; — daar kwamen wij bij den 
rand der kraterspleet aan en ontwaarden, dat hetgeen wij voor 

een ruischenden stroom hadden gehouden, dikke dampwolken 
waren, die met een hevig gebruisch uit de diepte der spleet 

te voorschijn kwamen en, zich als een nevel uitbreidende, de eh 

marolen echter vormt de bodem der spleet, welker looc nee 

diepte te dezer plaatse 5 à 700 voet kan zijn, een mal toe- 
0 

sk 
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loopend, eng, met rolsteenen van eene geelachtige of witachtige 

kleur gevuld stroombed, waarin wij echter geen spoor van 

water ontdekten. Hoewel de wanden der kloof ter wederzijde 

met geboomte begroeid zijn, zoo waagden wij het evenwel 

niet in de kloof af te klimmen, dewijl dezelve zeer steil, ja, 

op vele plaatsen volkomen loodregt benedenwaarts liepen. Ik 

schatte, dat de fumarolen 5,000 à 5,500 voet beneden de kruin 

des bergs gelegen waren. 

Vermoeid van mspanning en van honger, gekweld door den 

dorst, overviel ons de nacht en nog immer bevonden wij ons 

tusschen rotsbrokken, door wouden beschaduwd. Uithoofde wij 

het niet durfden wagen onzen togt, op een dergelijk terrein, 

in den nacht voort te zetten, op een terrein waar iederen 

oogenblik een afgrond aan onze voeten gaapte (zeer dikwerf on- 

_zigtbaar, — dewijl dezelven met struiken begroeid waren), zoo 

legerden wij ons derhalve rondom den stam van eenen ouden 

Casuarina-boom. De Javanen waren zoo vermoeid en daarbij 

zoo moedeloos, dat zij noch vuur maakten, noch de struiken 

weg kapten op de plaats, waar zij zouden overnachten. Sedert 

gisteren avond zonder levensmiddelen, zonder drinkwater! Daar- 

enboven waren wij steeds omgeven door nevelen, een bewijs 

dat wij ons nog immer op eene groote hoogte bevonden. 

Maar — 

«Geen vertwijfling sla om ’t hart, al taant in den bangsten 

nacht de laatste ster der hoop!» 

Ook dezen nacht bragten wij slapeloos door; reeds met het 

eerste krieken van den morgen, den 15%" Mei, zetteden wij 

onzen togt voort. Uithoofde van de wijze waarop de rotsblok- 

ken, welke hier in het rond lagen, gespleten en door onderling 

verbondene en veelal kruiswijs loopende scheuren in enkele 

(losse, maar toch met elkander zamenhangende) stukken 

waren gedeeld, zou men veronderstellen , dat die spleten eerst 

door het geweld van den val waren ontstaan, op den oogen- 
blik dat de blok met den bodem in wijck kwam, dewijl 
de stukken anders in de lucht, staande den val, uit elkander 
zouden geraakt zijn; — of waren die blokken gloeijend 

had 
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en ontstonden deze spleten eerst terwijl zij bekoelden? (Waar- 
schijnlijk: ja.) 

Stechts Djojodono was nog m staat mij in het kappen be- 

hulpzaam te zijn. Om mijnen heeten dorst te lesschen, likte ik 
den daauw van de bladeren. Ik kaauwde den zuurachtigen 
stengel van het Polygonum corymbosum Wild, hetwelk menigvul- 
dig in deze streek voorkwam. — De hea aten den stengel 
der Begonia robusta Bl, welker zuur ik, wel is waar, minder 
bitter, maar zoo scherp vond, dat mijn gehemelte er van 
opzwol. Onder voortdurenden arbeid bragten wij op die wijze 
den geheelen dag door. Reeds begonnen de Javanen te ver- 
twijfelen en wierpen zij zich op den bodem neder. Daar ontdekte 
Djojodono aan een boom het spoor eener bijl; — wij sprongen 
op, vonden eenen kleinen boschweg en kwamen in eene kloof 
aan, alwaar, — men stelle zich onze vreugde voor den geest, — 
het helderste water murmelde! Begeerig vielen de Javanen daarop 
aan en ook ik had reeds van het water gedronken, toen ik 
bemerkte dat het een wrangen smaak had; Wij bevonden ons 
in het benedenste gedeelte der kraterspleet, welker bodem hier 
zeer smal en met rolsteenen van allerlei grootte bedekt is. 

Velen bestaan uit harden trachiet, anderen zijn meer of minder 
vergaan; eenigen zijn wit, die roodachtig, weder anderen 

geel als zwavel, doch tevens vrij hard. Het water, hetwelk wij 

hier vonden, vormt eene kleine beek, welke plotseling tusschen 
rolsteenen te voorschijn komt, ongeveer 20 voet ver loopt, 

waarna zij tusschen zand en rolsteenen weder verdwijnt. Zoowel 
boven als beneden deze streek is de kloof droog, hoewel de 

glad gespoelde rolsteenen en het gemis van plantengroei op den 

bodem (andere kloven zijn daarentegen met planten vervuld) 
schijnen aan te duiden, dat watervloeden periodiek door deze 

kloof stroomen. — Terwijl wij over de rolsteenen naar beneden 

klommen en den loop der beek volgden, stonden wij, bij het 

omslaan van een hoek, plotseling voor eene brug, — voor 

eene brug uit bamboesriet gemaakt en over de kloof geslag nl 

Welk een schouwspel! De Javanen barstten in zulk een vreug- 

degejuich uit, dat het geboomte des wouds er van dreunde! 
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Welk een zeldzaam schouwspel voor mij op Java, voor mij , die dit 

„oo gelaten volk nog nimmer door härtstogt vervoerd had gezien! — 

Zij sprongen, zij dansten en omarmden elkander. — Maar ook 
ik nam deel in hunne blijdschap, want hadden wij nog éénen dag 
op die wijze doorgebragt, dan waren wij van vermoeijenis in 
de wildernis omgekomen. 

Nu gingen wij snel voorwaarts, want wij hadden den weg 

bereikt, dien ik van den kraterrand had waargenomen en welke 

mij in deze schrikkelijke wildernis had gelokt. Wij volgden 

denzelven in eene westelijke rigting, van tijd tot tijd door 

streken met Alang begroeid en door stukjes bosch komende, 

die zich zoo ver benedenwaarts uitstrekten — en vóór het onder- 

gaan der zon bereikten wij het dorp Gondosoeli. 

Toen de Javanen in het woud de hakmessen wegwierpen en 

uit vertwijfeling ter aarde nederzouken, had ik hen een vrolijken 

maaltijd beloofd, zoodra wij im eene bewoonde streek zouden 

aangekomen zijn. Ik liet derhalve eenige dansmeisjes (Ronggèng) 

komen en, nadat ik mij naar de woning van het dorpshoofd 

had begeven, stelde ik de gansche markt (waroeng) ter hunner 

beschikking. Deze bestond uit eenige groote korven vol gekookte 

rijst, spaansche peper (sambêl), eenige gezouten eendeneijeren, 

gedroogd buffelvleesch (dèndèng), eenig suikergebak (koewé- 

koewé) en eenige honderden van rijstkoeken. Al deze lekkernijën 

aten mijne 10 hongerige Javanen tot den laatsten beet op; 

zij gaven. mij nu vol vreugde de verzekering, dat zij mij van 
stonden aan tot naar het einde der aarde wilden volgen! 

De woning, waarin ik thans mijn verblijf had genomen; be- 
stond gedeeltelijk uit bamboes en gedeeltelijk uit hout, kreeg, 
zoo als gewoonlijk het geval is, haar eenig licht door de deur 
en vormde eene eenvoudige, door een tusschenvloer in tweeën 
afgedeelde ruimte. De regterhelft was een weinig hooger van 

oor eene soort van stellaadje uit bamboesriet vervaar- 
digd (balé-balé), waarop groote matten (uit Pandanusbladeren 
gevlochten) uitgespreid lagen. Dit was de slaapplaats van het 
gezin; de linkerhelft diende tot stalling, alwaar, slechts door 
een paar horizontaal gerigte balken van den vloer gescheiden, 
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paarden en geiten zich im eene vertrouwelijke nabijheid ophielden. 
Hoenders hadden overal vrijen toegang. In het midden van den 
vloer flikkerde een vuur, waaromheen de bewoners van het huis 
uren lang nedergehurkt zaten. Het dorp Gondosoeli bestaat slechts 
uit eenige weinige, maar groote en regelmatig in lange rijen 
geplaatste bamboeshutten, is door bebouwde velden omringd , 
waarop, gelijk overal aan de westelijke hellingen van den tus- 

„schenrug, uijen geteeld worden (Bawang en Brambang). Geene 
enkele plant wordt hier aangetroffen, welke aan de keerkrings- 
landen herinnert, — geen rijst, geen maïs, geene palmen, geen 
Pisang, geen enkle vruchtboom van eenige andere soort. De 
dorpen , slechts door kruidachtige Gradtabng s, Alang, Artemisia 
indica en een paar Ricinus- (Djarak) boompjes omgroeid, hebben 
een dor aanzien, en komen eenigzins overeen met kleine Europe- 
sche dorpen, welke in het gebergte gelegen zijn. Behalve hoen- 
ders bezitten de bewoners van dit dorp geene andere huisdieren 
dan paarden en geiten; van de laatsten bezigen zij slechts den 
mest ter vruchtbaarmaking hunner uijenvelden. Alleen op hooge 
feestdagen wordt een enkele maal een beest geslagt. Het ge- 

bruik van melk is hun onbekend. Hun bestaan hangt ten eenien- 

male af van de teelt van uijen, welke zij in de jade: gelegen 

dorpen verkoopen, van waar zij, ten gebruike der Europeërs, 

naar de markt te Solo worden gezonden. Voor dit produkt 

‚ruilen zij in: rijst, katoen, olie en andere benoodigdheden. De 
uijen worden in bedden geplant, welke dwars, derhalve in den 

vorm eener halve maan, om de helling des bergs loopen; zij 

hebben eene breedte van 1 á 2 voet, zijn van boven rond 

(bol) aangelegd, met diepe voren tusschen dezelven, welke naar 

willekeur onder water kunnen gezet worden. Hierdoor is het, 
dat deze bedden, in de verte gezien, op terrassen gelijken, die 
met rijst zijn beplant. 

Het dorp ligt 4,926’ boven de oppervlakte der zee. Het dorps- 

hoofd verhaalde mij, dat de Keizer van Solo, tijdens hij nog 
in krijg was met de Nederlanders, zwavel uit den krater had 
doen halen, ten einde ter bereiding van buskruid gebezigd te 

worden. Het pad, hetwelk tot dat einde in der tijd was ge- 
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„baand geworden, had men echter niet meer kunnen terugvinden. 

(Zou misschien het pad in de kraterspleet uitgekomen zijn, alwaar 

zich de nog werkzame fumarolen beninden 

Ik verliet Gondosoeli des morgens van den 14%", begaf mij 

eerst in eene westelijke rigting benedenwaarts en ging vervol 

gens (den weg verder volgende) noordwaarts, dwars over een 

aantal aaneengeschakelde heuvels, welke eenen langwerpigen 

rug vormen, waardoor de hellingen beneden Gondosoeli van 

Karang pandan gescheiden worden. Aan deze (zuidelijke) zijde 

vliet de waterrijke kali Sameng ruischend tusschen rolsteenen 

nederwaarts. Eene tweede beek loopt, aan gene zijde van den 

bergrug, voorbij Karang pandan, welke plaats aan den weste- 

lijken voet van den Lawoe ligt. Aan dezelfde zijde des bergs, 

doch hooger op, liggen de ruïnen van Soekoe. 

Van Karang pandan ging ik nog denzelfden dag naar Balong 

terug. Ik nam mijnen weg schuin over de hellingen van het 

gebergte, ging door de beddingen van zes beken, die in even 

zoo vele kloven tusschen beide dorpen, derhalve tusschen het 

westen en noordwesten van den Lawoe, afwaarts stroomen. 

Een gelijk aantal lengte ruggen (elk derzelven door eene beek 

ter wederzijde begrensd) liggen tusschen dezelven uitgestrekt; 

de vierde dezer lengte ruggen onderscheidt zich door groote, 

schilderachtige rotsmassa’s, ke zich aan zijne wanden ver- 

heffen. 

Eenige dagen later bezocht ik den ae ten tweeden male, 

in gezelschap der heeren Fritze en Johaiton (president der 

Engelsche faktorij te Canton, in China,). De Prins Prangwedono, 

aan wien het landgoed Karang pandan en de westzijde des bergs 

behooren, had een weg doen banen, welke het beklimmen 

gemakkelijker maakte. — Op den 48%" Mei begaven wij ons 
van Solo naar Karang pandan. Het huisje ligt (2,100 voet boven 

de oppervlakte der zee) op een heuvel, welke naar alle zijden 

vrij afdaalt en slechts aan de oostzijde met de helling van den 

Lawoe verbonden is. Op die wijze domineert het de geheele om- 

liggende streek. Het heeft slechts eene verdieping, is uit plan- 

ken gebouwd en met Europesche meubelen voorzien. De kamers 
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bevinden zich ter wederzijde van eene middenzaal, welke aan 

de voor- en achterzijde geopend is en in verband staat met de 

gaanderijen, welke rondom het gebouw loopen. Een heerlijk 

schoon uitzigt geniet men van daar over de rijstvelden, welke 

den voet des heuvels omgeven en over de talrijke dorpen met 

hunne palmboomen. De Prins ontving ons op de Europesche 

wijze. Hij was gekleed in de uniform eens kolonels en reikte 

ons de hand bij de eerste begroeting. Vervolgens werden 
verfrisschende dranken rondgediend. Onophoudelijk werden de 

slagen van den gamelan gehoord. Toen de avond viel en men 

zich aan tafel zette, werden wij verrast door eene Europesche 

muziek, met pauken en trompetten! die wel geraas genoeg maakte, 

maar overigens veel te wenschen overliet. Nu werd de koffij 

aangeboden en wel, gelijk altijd bij de Javanen, vóór het 

eten, hetwelk, op de Europesche wijze bereid, in zilveren 

vaatwerk werd toegediend. Toen ging men aan ’t drinken en 

praten, tot dat de Prins afscheid nam en de gasten omstreeks 

10 ure zich naar hunne kamers begaven. 

Vroeg in den morgen van den volgenden dag stegen wij te 

paard en reden oostwaarts langs den berg op. Duidelijk zagen 

wij, niet ver beneden de woudgrens, de ruïnen van Soekoe, 

benevens de wegen, welke in hunnen bogtigen loop derwaarts 

leiden. Het koloriet der benedenhellingen is lichtgroen, ten 

gevolge van het Alang-gras, waarmede zij begroeid zijn; eerst 

ven Soekoe vangt de duistere kleur der wouden aan. Aan 

de westzuidwestelijke helling (doch veel lager dan Soekoe) 

verheft zich, midden tusschen lengte ruggen, welke niet hooger 

zijn dan gewoonlijk het geval is, een geïsoleerde, halfkogelvor- 

mige berg, die, met schaduwrijke wouden bedekt, een schoon 

gezigt oplevert. Weldra hadden wij het dorp Toempak bereikt, 

dat eenige honderd voet lager dan Soekoe, daar tegenover ge- 

legen, en slechts door een lengte dal daarvan gescheiden is. Wij 

namen ons voor Sockoe, na onzen terugkeer van den berg, te 

bezoeken. aen 
De omliggende streek van Toempak vormt een uitgestrekten 

voorsprong, welke naar de achterzijde heen ketelvormig wordt, 
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terwijl hij rondom met heuvelen omringd is. Uijenvelden be- 

dekken deszelfs oppervlakte; het grootste gedeelte van dezen 

voorsprong zou in een meer kunren herschapen worden, indien 

men slechts een beek derwaarts afleidde. 

Te Toempak vonden wij alles tot onze ontvangst im gereedheid 

gebragt. Een smakelijk ontbijt stond op de tafel te dampen, 

koude en warme dranken waren bereid en een aantal bedienden 

hield zich gereed om ons te bedienen. Toen ik voor ò dagen 

hier doorkwam, kraaide er geen haan ; naauwelijks liepen een paar 

honden mij al blaffende achterna! Thans was alles vol bewe- 

ging. Ik dacht bij mij zelven : al slaat men de pauken, al steekt 

men de trompetten voor mij niet, toch suizen mij de ooren er 

van! En wat verhindert mij te gelooven, dat de zon, de maan 

of eene andere ster voor mij geschapen is, wanneer haar licht 

op mij valt! 

De weg liep aan de westelijke zijde des „bergs opwaarts. 

Duidelijk viel hier het gemis aan Casuarina’s in het oog. Eerst 

verder berg opwaarts troffen wij eenige groepen dezer boomsoort 

aan. Wij klommen in de schuinte langs de buitenste (d. ì. wes- 
telijke, vervolgens noordwestelijke) helling van den halfkring- 
vormigen muur, ten einde den hoogsten top te kunnen be- 
reiken, van welken den muur uitgaat. Deze hellingen (vooral 

de westelijke helling) zijn met zeer schoone Gnaphalium-boschjes 

bedekt. De nacht van den 49%" op den 20ter, dien wij op 
den bergtop doorbragten, was buitengewoon helder. Het gewelf 
des hemels scheen een zwart fluweelen tapijt, dat met millioenen 
van diamanten was bezaaid. Onze thermometers waren des nachts 
en voor zonsopgang tot op 40° Fahr. (5,56 R) gedaald, derhalve 
3i/s° lager dan in den nacht van den 44% op den 12%, toen 
het weder minder helder was. 
Op onzen terugtogt bezochten wij de ruinen van Soekoe, aan 

de westelijke hellie des bergs gelegen, op eene hoots van 
5,670 voet boven de oppervlakte der zee. — Zij zijn op eenen 
vooruit springenden, kalen rug gebouwd, welke naar het westen 

_ tamelijk steil afloopt, zoodat men van daar een uitgestrekt gezigt 
geniet over het dieper gelegen land. (Men zie over deze oudheden 

- 
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Raffles’ History of Java en de boven aangehaalde verhandeling 
van den heer vander Vlis, waarin zij uitvoerig beschreven zijn.) 

Warme bronnen aan den westelijken voet van den Lawoe. 

- Van Karang pandan moet men zuidwestwaarts schuin langs 
den berg afklimmen, ten einde het dorp Djoerang djerok, dat 
1/, paal daarvan verwijderd ligt, te bereiken. Alhier worden in 
eene kleine kloof, over welker bodem eene beek vliet, twee 
plaatsen gevonden, waar koolzuur opstijgt. De wanden der kloof 

bestaan uit verganen en week geworden trachiet, welke eene 

witachtige kleur verkregen en veel overeenkomst heeft met 

mergel. De eene bron welt met tusschenpoozingen (misschien 
door het opstijgende gas op die wijze in beweging gebragt), 
in eene schuine rigting van onder eene rots op. Beide zijn 

inhet rond met planken belegd en in een vierkant bekken 

herschapen, dat met een deksel kan gesloten worden. Onmid- 

dellijk boven den spiegel van het water heeft men eene met 

gaten doorboorde plank aangebragt, waarboven de laag van 

de verstikkende gas-soort zich ophoopt. Nu werden hoenders en 

eenden in het bekken geworpen, die weldra onder stuiptrek- 

kingen stierven. Een bokje werd aan een touw naar het bekken 

getrokken, ten einde het tot deze proefneming te bezigen; waar- 
schijnlijk had het uit ondervinding de prikkeling reeds leeren 

kennen, verzettede zich zoo veel mogelijk en moest met geweld 

in de kast geduwd worden. Het dier hield den kop in de hoogte, 

sperde de neusgaten wijd open en begon gedurig sneller en 

kugchender adem te halen, terwijl de borstkast in eene hevige 
steweias geraakte. Het geheele ligchaam beefde. Eindelijk hed 

de ademhaling langzamer en krampachtiger, de achterbeenen 

knikten, hals en voorbeenen werden slap en na verloop van 

minder re ééne minuut viel het dier om. Nu werd het diertje 

snel uit de kast genomen; men blies het versche lucht in, 

goot koud water in zijn bek en weldra stond het beestje ee 

oftae pooten en huppelde het vrolijk weg. Ook de eenden 
de hoenders waren weder in het leven teruggebragt. 
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Op een afstand van 1!/, paal van hier, iets lager, op den 

westzuidwestelijken voet van den Lawoe gelegen, worden ver- 

scheidene bronnen, bij het dorp Pablingan, aangetroffen. Zij 

wellen op aan den voet eens steilen heuvels; de trachiet, waaruit 

dezelve ten deele bestaat, is, voor zoo verre hij aan de opper- 

vlakte ligt, volkomen vergaan en in eene nu eens zandige, dan 

weder kleiachtige massa veranderd, die eene witte kleur heeft 

en met de spade gemakkelijk doorgestoken kan worden. Men 

treft echter alhier, in deze nabijheid des vulkaans,insgelijks 

lagen en overblijfselen van eenen werkelijken, ligten, weeken 

zandsteen aan (een lid van de algemeen verbreide tertiaire 

formatie op Java). — Eenige dezer bronnen , die de eene beneden 

de andere liggen en ruime, door muren en trappen omgeven 

bekkens hebben, bezitten een eenigzins zouten smaak en rieken 

eenigermate naar zwavelwaterstof gas. Zij zetten een geelachtig 

bezinksel, maar in geringe hoeveelheid af. Hare temperatuur 
was, bij eene warmte des dampkrings van 76° Fahr. (19,56° R), 

ten 10 ure: 95° Fabr. (27,11° R.) 

Digt bij deze badbron treft men nog een groot aantal kleine 

bekkens aan; hoewel al deze bronnen binnen eene geringe ruimte, 

van 90 voet in het vierkant, opwellen, zoo zijn zij echter zoo- 

wel wat betreft hare temperatuur, hare gehalte aan koolzuur, 
benevens de intensiteit en de soort van smaak, welke zij bezit- 

ten, zeer verschillend van elkander. Allen echter hebben een 

meer of minder zouten smaak en zetten een gering, geelachtig 
bezinksel af; bij een gedeelte derzelven ziet men geel gekleurde 
slijkachtige vliesjes, die op het water zwemmen. De hoofdbronnen, 
wier aantal ongeveer 10 bedraagt, heeft men in kleine, met 

planken beslagen vierkante bekkens herschapen. Eene der bovenste 

bronnen (welke met een deksel voorzien is geworden, ten einde 
het uitstroomen van het koolzuur te beletten) komt, wat haren 

smaak betreft, zeer nabij met het seltzerwater overeen, bruist 
op met rijnwijn en heeft eene temperatuur van 86° Fahr. (24° R.) 
Eene andere nabij gelegen bron schijnt volkomen met deze overeen 
te komen, hoewel dezelve minder warm is (65° Fabr. of 22,67° R.). 

Eene derde bron, zeer nabij, doch iets lager dan de vorige 
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liggende, heeft weder een warmtegraad van 85° Fahr. (25,56 R.) 
en is zouter van smaak; eene vierde bron eindelijk, welke ins- 
gelijks zout van smaak en van de vorige naauwelijks 4 voet 
verwijderd is, bezit eene temperatuur van 88’ Fahr. (24,89° R.) — 
De streek, in de onmiddellijke nabijheid van den voet des heuvels 
gelegen, binen welke al deze bronnen opwellen, is tamelijk 
vlak en moerassig. 

Bij de bevias van den enn voeg ik de volgende pro- 
fielen en situatie-schetsen. 

Figuur 4. De zuid-zuidwestzijde van den Lawoe, van Gondosoel 
gezien; a de zuidelijke pilaarvormige hoek van den kratermuur; — 
b tot e de zuidelijke rand van den tweeden voorsprong beneden 
den hoogsten top. (Op de kaart Figuur 5, tegen over den hoek a.) 

Figuur 2. De westelijke zijde van den Lawoe, gezien van 
den kant van Solo; — a is zijn zuidelijk gelegen voorgebergte 
Tjopolarangan. 

Figuur 3. De oostzijde van den Lawoe, gezien van het eerste 
poststation oostwaarts van Madioen. Het hoogste punt & in het west 

10° ten zuiden. — Het zuidelijke voorgebergte is met a aangeduid. 

Figuur 4. Situatie-schets van den Lawoe en deszelfs om- 
streken. — De kruin, de zuidzijde tot aan Gondosoeli, de 

westelijke, de noordwestelijke en de noordelijke zijden zijn 

volgens gedane opnemingen afgeteekend; de andere zijden des 

bergs, welke slechts in de verte waargenomen en gepeild wer- 

den, zijn slechts figuratief voorgesteld; 1858 
Figuur 5. Situatieschets van de kruin van den Lawoe op- 

genomen in 1858. 

Mogen deze kaartjes, benevens deze beschrijving, voldoende 

zijn om een overzigt der plaatselijke gesteldheid te verschaffen. 

B. Geschiedenis der uitbarstingen van den Lawoe. 

In 4752, op den den Mei, had de eenige bekende uitbar- 

sting van dezen vulkaan plaats. — Bij de Javanen, welke de 
Meen van den berg bewonen, is echter geene overlevering 
daarvan bewaard gebleven. 
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Letterlijk overgenomen volgt alhier een berigt, gedagteekend: 

Batavia, 15 November, 1772, door J. M. Mohr aan de Haarlemsche 

Maatschappij toegezonden. )) 

«Een ander droevig Voorbeeld van Eke tijden zag men op den 

1. Meij 1752, wanneer de berg Lawoe, ten Zuiden van het 

Landschap Kadoe, of eigenlijk Kadoewang, nabij het Strand 

gelegen, en die voor een der grootste van dat Eiland gehou- 

den wierd, met een ongehoord geweld mede gesprongen en 

ingestort is, waardoor veele Menschen en Beesten gesneuveld 

zijn. Omtrent een uur te voren begon hij zo sterk te woeden, 

dat men zich te Samarang, op een afstand van omtrent 50 

mijlen, verbeelde, dat men uit grof en licht Geschut, als ook 

uit Handgeweer, geweldig hoorde schieten, even als of twee 

magtige partijen in actie waren, en sterk op elkander vuurden. 

Na het ophouden van dat geluid zag men, dat zich in het 

Zuid-Oosten, boven den gemelden berg Lawoe, een vuurige wolk 

vertoonde, die zich met haaren zwarten Dampkring van rook 
en assche meer en meer uitbreidde na het Westen, waar door 

de Zon bedekt en de lucht verduisterd wierd, ’s namiddags ten 
vier uuren wierd het zoo donker, dat men niets meer zien konde, 
en genoodzaakt was kaarssen te branden en pek kranssen op 
de Stads wallen. Intusschen was het Aardrijk door eene stin- 
kende stoffe, en meest na zwavel ruikende assche alom over- 
dekt, ‘die op sommige zeer afgeleegen plaatsen noch één voet 
hoog was; en waar van wij zelfs te Batavia, op een zoo verren 
afstand van ten minsten 85 à 90 mijlen, het uitwerksel zagen, 

wanneer die stoffen, van daar overgewaaid, bij ons zijn neer- 

gevallen. 

Men gelieve te weeten, dat deze opgegeeven gevallen zaakhijk 

getrokken zijn uit eene Missive, door den Gouverneur en Raad 
van Samarang aan de Hooge Regering te Batavia, op den 10. 

Meij ken waan. ik mij in deezen beroepe.» — 

eN Verhandnmenns size geeven door de Hollandsche Maatschappije der Weeten- 
schappen te en XIV deel. Te Haarlem, 1773. Berichten aan de Maatschappije 
gegeeven, p. 92—93. 

Men v ween insgelijks de Verhand. v. h. Batav. Genootschap, deel II, bla. 374. 

* 
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BIJVOEGSEL TOT DEN PAPANDAIJAN. 

(Zie Hoofdstuk TI, bl. 443 en verv.) 

Uithoofde de eenige bekende uitbarsting van den Papan- 

daijan zoo beroemd is en tot zulke onjuiste gevolgtrekkingen, 

van de zijde van eenige geologen, aanleiding heeft gegeven, 

zoo komt het mij niet ondoelmatig voor, bij deze gelegenheid, het 

eerste en omstandigste berigt in te lasschen, hetwelk nopens 

deze gebeurtenis bekend is, namelijk, door den berigtgever over 

den Lawoe (J. M. Mohr) op den boven aangehaalden datum 

aan de Haarlemsche Maatschappij gezonden werd 1). Al het zaak- 

lijke heb ik uit dit berigt, dat hier woordelijk volgt, overge- 

nomen. Hetgeen ter aangehaalde plaats verder verhaald wordt, 

bevat geene verdere daadzaken. Het blijkt daaruit evenmin 

met zekerheid of de Papandaijan, vóór de genoemde uitbar- 

sting bij de inboorlingen als een werkzame vulkaan (waaruit 

dámpen opstegen) bekend was of niet. Mohr deelt het volgende 

daaromtrent mede: ; 

«Het Bericht van cnrrimon behelst genoegzaam woor- 

delijk het volgende: Omtrent middernacht tusschen den 41. 

en 12. Augustus jongstleden (1772), vertoonde zich rondom dien 

Berg eene buitengewoon heldere wolk, die denzelven als geheel 

bedekte. De bewoners, zo aan den voet als in het hangen van 

den Berg, daardoor verschrikt, begaven zich van daar op de 

vlucht; doch eer zij zich allen konden redden, begon de Berg 

reeds in te storten, en zakte werkelijk op een afstand van drie 

uuren in het ronde geheel in den grond, hetwelk met zulk een 

ijselijk geweld vergezeld ging, dat men zich verbeeldde zeer 

zwaare Kanon-schoten van verre te hooren. De schrikkelijke 

menigte van vuurstoffen, die men van zeer verre in de lucht 

zag opvliegen, en die zich wijd en zijd verspreidde, deed de 

woede van den brand wel zeven uuren in de rondte gevoelen. rf 

') Zie op de bovenvermelde plaats, bladzijde 88 tot 90. 



470 

Het Bericht uit de Jaccarrascur Bovenlanden komt zaak- 

lijk hierop uit: Dat men im den nacht tusschen den 11. en 12. 

Augustus jongstleden, en wel tusschen twee en drie uuren, een 

geluid vernam van hevige slagen, eveneens als van zwaar ge- 

schut, met eene geweldige vuurbraaking uit den mond van dezen 

Zwavel Berg, die echter niet langer dan omtrent vijf minuten 

geduurd heeft, waarop deszelfs geheele instorting gevolgd is, 

beslaande na gissing met het ingezakte vlakke Land eene uitge- 

strektheid van 6 uuren in de lengte en van Zifs in de breedte. — 

De twee Europeesche Hoofden en Inlandsche Hoofden, wer- 

den derwaarts gezonden om de zaak te onderzoeken en 

verklaren: dat zij aldaar op den 24. September gekomen zijnde, 

alle moeite aangewend hebben, om den ingestorten Berg, zo 

verre mogelijk te naderen; doch dat zij, in weerwil van alle 

gedaane pogingen, niet verder dan tot deszelfs voet hebben 

kunnen komen, wegens de ongenaakbaare heete stoffen, die zich 
aldaar wel drie voeten hoog boven den grond hädden opge- 
worpen, niettegenstaande het geval zelve al zes weeken geleden 
was; — en dat daaromtrent in het geheel geen Zwavel meer 
te vinden was. — Voorts, dat er wel 40 Negorijen of Inland- 
sche Dorpen, die men anders ook Campongs noemt, te gronde 
gegaan en verzonken of onder de Vuurstoffen en Puidlidó n 
van den gesprongen Berg begraaven zijn, met 2957 Menschen, 

die daarbij het leven verloren hebben. 
Onder deeze verwoeste plaatsen was ’er ééne van 180 Bewoon- 

ders, waarvan zich 40 in een klein Pisang-Tuintje gered hebben, 
het welk is staande gebleven zonder in te storten, en waar van 
de overgebleevene Menschen als van hunne zinnen beroofd waren, 
zonder te weeten wat er omgegaan, of hoe de zaak voorgevallen 
was. Twee andere Javaanen, die reeds onder de aarde bedolven 
waren, hebben zich op eene zeldzame wijze weeten te redden, 
en zijn het gevaar ontkomen. Ook waren daarbij gesneuveld 1500 
stuks Hoornbeesten, en eene groote menigte van ander Vee. De 

Kapas- en Mee weckerijen ‚ benevens eene gen menigte 

van rds -Plantagiën zijn mede vernield.» 
„De togten, door mij op den Lawoe gemaakt, zijn reeds 
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onder A. vermeld geworden. Voor zoo verre mij bekend is, hebben 
geene andere reizigers dezen berg bezocht. 

D. De voorafgaande beschrijving zal den lezer een denkbeeld 
kunnen geven van de groote veranderingen, welke de gedaante 

van den berg heeft ondergaan, zoowel uit den onregelmatigen 

vorm der kruin, uit het ontbreken van den kratermuur, als 

uit het verbrijzelen van de gansche zuidzijde van den vulkaan. 

52. PANDAN O of ®. 

Br. 722. — L. 1141°55'. — H.? 5,000. 

Deze berg mag onder het aantal vulkanen van Java worden 

opgenomen, uithoofde, naar luid van bepaalde berigten, zich 

eene solfatara (zoogenaamde zwavelbron) aan den noordelijken 

of aan den noordoostelijken voet van denzelven bevindt 1), en 

dewijl zijne uiterlijke gedaante met die eens vulkaans overeen- 

komt. — Men vergelijke zijn profiel (der zuidzijde) in Pandan 

Figuur 4. Op die wijze wordt men denzelven van het grenspost- 

station Wilangan, tusschen Madioen en Kediri, in het noorden 

gewaar. — Van den voet tot aan de kruin is dezelve niet wou- 

den bedekt; op zijn meest genomen 4,000’ (misschien slechts 

5,000?) hoog, schijnt het land aan alle zijden gelijkmatig naar 

zijne halfbolvormige kruin op te rijzen. Zijne helling verlengt zich 

het meest naar het westen heen. Hij is door bijna niemand 

bezocht geworden; hij ligt geïsoleerd, — in de diepste een- 

zaamheid der wouden, die zich tusschen de kali Solo en den 

voet van den Wilis heinde en verre uitbreiden. Uit het resi- 

dentshuis te Kediri neemt men den berg waar in het noorden 

13° ten westen. Zijne ligging is even als die der stad Kediri op 

de kaart van Raffles geheel onjuist opgegeven; juister is de z00 

even gemelde positie in het noord ten oosten van den hoog- 

sten top van den Wilis en in het noorden 15° ten westen gr 

Kediri. — ed 

") Naar opgave van den heer Ariens, Controleur (1844) in de residentie Kediri. 
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A. Topographisch overzigt. 

Re Aat 

L. 111°46 } Het hoogste juk Dorowati. 

Hi, hODF 

Omstreken van den berg. — Vlakte van Madioen. 

Nadat wij *) de noordwestelijke helling van den Lawoe (bij 

Tarik, Djambejan en Balong) nog eens bezocht hadden, zetteden 

wij onzen togt op den 15 Junij (1858) oostwaarts voort op 

den postweg, welke door de vlakte tusschen den voet des bergs 

en de kali Solo (eerst noordwestwaarts, vervolgens noordwaarts 

en eindelijk noordoostwaarts van het gebergte) naar Ngawi 

voert. Deze vlakte, slechts door de beddingen van drie beken 

doorsneden, welke op den Lawoe ontspringen en naar de Solo 

heenvlieten, is met uitgestrekte graswildernissen bedekt, waarin 

Ploso-boomen(Butea frondosa Roxb.) zeer menig vuldig, dochslechts 

afzonderlijk voorkomen, benevens eene regtop groeijende klaver- 

achtige plant, welke eene hoogte van 5 à 5 voet bereikt, en zeer 

kenschetsend voor deze wildernis is. Overal vindt men dezelve 

in eene groote menigte met het Alang-alang vermengd ?). Groepen 

van Djati-boomen vindt men hier en daar in de graswildernis ver- _ 

strooid, die overigens dor en woest is. Slechts in de nabijheid der 

poststations, op een afstand van 5 à 7 palen van elkander verwijderd, 

waar men van paarden verwisselt, treft men eens eene enkele hut 
aan, die met hooge barrikaden van Djati-hout is omringd, ten 

einde zich te beveiligen tegen de tijgers en de wilde zwijnen, 
de eend bewoners dezer streken. De arie is nergens verder 

1) Gelijk reeds vroeger bij den Lawoe geschiedde, deel ik ook datgene, hetwelk 

ik nopens de topographische en de geologische bijzonderheden van den Wilis heb 

ervaren, in verhalenden vorm, mede, gelijk zulks door mij in 1838, op de reis 

zelve, is geschreven. 

*) Vroeger door mij onder den naam van Lepidocoma trifoliatunr beschreven. 
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dan 2 à 5 palen van de kali Solo verwijderd, welke al kron- 
kelend langs den naar deze zijde gekeerden voet van een zeer 
lagen, vlakken, doch zich ver van het oosten naar het westen 
uitstrekkenden heuvelrug loopt; in deze heuvelen, welke voor- 
namelijk uit kalk bestaan, worden zeer vele holen aangetroffen. 

Ngawi ligt noordoostwaarts van den top des Lawoe, ter 
plaatse waar de kali Madioen zich met de kali Solo vereenigt. 

Van hier af worden de gras- en Ploso-wildernissen allengs zeld- 

zamer en worden zij door meer bebouwde streken, rijstvelden 

en daarin verstrooid liggende dorpen met hunne palmboomen 

vervangen. De beddingen der beide beken hebben bij Ngawi 

eene diepte van 50 à 40 voet en zijn ongeveer even zoo breed. De 

kali Solo, hoewel zacht en stil daarheen vlietende, heeft een 

grooteren rijkdom aan water dan de kali Madioen, welke, over 

klippen heenbruischende, zich in de eerstgenoemde uitstort. Deze 

klippen gelijk alle rotsbanken, welke in de beddingen der beken 

ontbloot liggen, bestaan uit haa gen der tertiaire formatie, welker 

horizontale ligging bijna wetende verandering heeft kene 

en welke hier bijzonder uit weeke, grijskleurige zandsteenen, — 

Padas door de Javanen :) geheeten, — benevens uit conglomeraten 
van fijnkorrelige stoffen gevormd zijn. Die, welke in de monding 

der kali Madioen uit het bed uitsteken, zijn hol uitgespoeld en 

vormen allerlei bogten en nissen. Hier sijpelen kleme water- 

stralen (door opstijgende gasbellen in eene borrelende beweging 

gebragt) uit de bedding der beek te voorschijn; zij hebben een 

eenigzins zoutachtigen smaak. Niettegenstaande deze klippen en 

den sterken stroom tusschen dezelven, zagen wij verscheidene 

mannen bezig om groote praoes tegen den stroom van den 
Madioen op te slepen; gedurende deze maanden (Juij, Julij, 

Augustus) is de waterstand zeer laag in: vergelijking van dien 
gedurende den regen-moesson; alsdan is niet slechts het geheele 

bed der rivier, dat eene diepte heeft van 40’, tot aan den 
rand met water gevuld, maar dikwerf worden nog daarenboven 

de omliggende vlakten overstroomd; dan heerscht a 

t) Wadas der Sundanezen. 
st 
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bedrijvigheid op de rivieren en de producten dezer residentie, 

als: suiker, koffij, rijst, indigo, Djati-balken worden per schip 

naar Soerabaja gevoerd. 

Wij lieten ons aan een veer over de kali Madioen zetten en 

reden ter zijde van de kali door eene vlakte, welke met rijst- 

velden bedekt was, en, te oordeelen naar het jeugdige voorkomen 

der Kokos-palmen en de knoestige stammen der Ploso-boomen, 

die hier en daar verstrooid waren blijven staan, nog voor korte 

jaren eene wildernis moet geweest zijn. 

De bodem is even als die, welke noordwaarts van den Lawoe 

wordt aangetroffen, zwart, zwaar van gewigt en na aanhoudende 

droogte vol barsten en scheuren. Nog eens moet men de kali 

Madioen, welker bed aldaar met zand is gevuld, overtrekken; 

nu (op een afstand van 17 palen ten zuiden van Ngawi) wendt 

zich de postweg meer oostwaarts heen en leidt hij naar het 

dorp Madioen, in welks nabijheid zich, behalve een klein blok- 

huis, nog de gebouwen van den Resident verheffen. (Hoogte 

boven de oppervlakte der zee —= 270.) 

Madioen ligt bijna in het midden der wijd uitgestrekte vlakte, 

die tusschen de gebergten Lawoe en Wilis overblijft en op 

omtrent gelijken afstand van beiden. Op de kaart van Raffles 

is hare ligging zeer onjuist aangeteekend. De Lawoe ligt juist 

in het westen. De Wilis is niet zoo hoog als de vorige, maar 

daarentegen een meer in de breedte gevormde berg, die uit ver- 

scheidene bergruggen van zeer ongelijke hoogte en ongelijken 

vorm bestaat. De achterste (oostelijkst gelegen) afgeknotte top van 

dit gebergte, Gadjah moengkoer geheeten, ligt in het oosten 

55° ten zuiden; de middelste (de Wilis) is een zich dwars uit- 

strekkende, gekerfde kam, waarvan het midden in het oosten 
40° ten zuiden wordt waargenomen; — de derde en de naast 
bij gelegene top (de goegoeng Ngebel) is het laagste gedeelte 

van het gansche gebergte. Alle afzonderlijke toppen en nokken 

zijn door middel van tusschenruggen aan elkander verbonden; 
tot aan hunne kruinen met sombere wouden bedekt, is hun 

voet met Djati-bosschen omsingeld, welke zulk eene bleeke, vuil- 
bruine kleur hebben, dat men in de verte zou veronderstellen 



475 

dorre, van allen plantengroei beroofde streken te aanschouwen. 
Het bleeke grijs der Djati-wouden wordt voortgebragt door de 
bloempluimen, welke het bladerengewelf der Teetonia bedekken. 
Den nog lageren, geheel op zich zelven staanden berg, den 
goenoeng Pandan, wordt men van Madioen in het oosten 55° 
ten noorden gewaar. Van zijnen stompen, kegelvormigen top 
loopt een lange bergrug benedenwaarts. Zeer eenzaam ligt het 
woonhuis van den Resident in deze wijd uitgestrekte vlakte, 
bijna aan alle zijden door rijstvelden omringd. In het oosten en 
in het zuidoosten ontwaart men de bleeke Djati-wouden, welke 
aan die zijde de rijstvelden begrenzen en heinde en verre de 

hellingen van den Wilis omringen. Men zou zich verplaatst 

kunnen wanen op eene pachthoeve, in eene Europesche heide 

gelegen. Slechts nog drie of vier Europeërs bewonen deze plaats. 

Alles schijnt dood en verlaten toe. Naauwelijks hoort men eenig 

ander geruisch dan dat van den zuidewind, die zich des voor- 

middags ten 10 ure verheft en den ganschen middag en namiddag 
tot laat in den avond met gelijke kracht door de boomen en 
de gebouwen ruischt. 

GOENOENG WILIS. 

Op den 17% Junij begaven wij ons 18 engl. mijlen ver zuid- 

waarts heen naar Ponorogo. De weg, dien wij volgden, voerde 

ons nu eens door bebouwde vlakten, waarop rijst, indigo en sui- 

ker werden geteeld, of door streken met Alang-alang bedekt, 

waarin men de stompen van afgekapte Ploso-boomen gewaar 

wordt; dan weder kwamen wij door een gedeelte dier Djati- 

wouden, die als een breede gordel den voet van den Ngebel 

omgeven, en waarin sômwijlen een Ficusboom, eene Acacia, 
bamboes-soorten en een met vuurkleurige bloemen bedekte Ploso- 

boom worden aangetroffen. 
In het midden van een dergelijk woud, 11 mijlen zuidwaarts 

van Madioen (aan den westelijken voet van den Ngebel), onge- 

veer 1,000 schreden van den postweg verwijderd, welt in de 
nabijheid van het dorp Pradjan eene warme bron op. Het 
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terrein. is hier vlak en effen. Aan den voet van eenen vijge- 

boom, welke haar beschaduwd, welt de bron op uit eenen 

zwarten, modderigen, moerassigen bodem en loopt zij in een vier- 

kant bekken, van gebakken steen vervaardigd, te zamen. Het 

water, dat ten 11 ure, bij eene temperatuur der lucht van 78° 

Far. (20,44° R.) eenen warmtegraad van 91° Fahr. (26,22° R.) 

had, bezit eenen zoutachtigen smaak, welke veel overeenkomst 

heeft met dien van het Seltzerwater. Het water zel een geel, 

okerachtig bezinksel af, is rijk van koolzuur voorzien en 

wordt niet slechts door opborrelende groote gasbellen schijn- 

baar in eene voortdurend kokende beweging gehouden, maar 

daarenboven wordt aan deszelfs oppervlakte een gestadig bruisen 

waargenomen , veroorzaakt door kleinere luchtbellen , welke zich 

ontwikkelen. De watermassa, welke in eene beek wegvliet, is 

zeer aanmerkelijk; het schijnt ook, dat deze bron aan de inwo- 

ners reeds lang bekend is, dewijl men aldaar in steen gehouwen 

beelden, voorstellingen uit de mythologie der Hindoes, aantreft. 

Het hoofddorp (desa) Ponorogo ligt in de vlakte aan den 

zuidwestelijken voet van den Ngebel ; men ontwaart den hoogsten 

top van dezen berg in het oosten 50° ten noorden, den hoogsten 

zuidwestelijken top van den Wilis echter, Tjondro-gêni geheeten, 

ziet men in het oosten 7° ten noorden. Beide zijn een lang 

uitgestrekte bergrug, welke zich onregelmatig in een aantal 

toppen verheft. De Lawoe ligt in het westen 55° ten noorden. 

Van Madioen tot aan Ponorogo ontdekt men overal, hetzij 

in de beekbeddingen, hetzij langs de wegen, alwaar wanden 

van eenige hoogte ontbloot zijn, dezelfde soorten van conglo- 

merata, «Padas,» welke men in de beddingen der rivieren Solo 

en Madioen aantreft. Nu eens fijner, dan weder grover van 

korrel, liggen dergelijke brekziën in evenwijdige lagen, ter 

dikte van 1 tot 5 en meer voet, horizontaal op elkander; het 

is blijkbaar, dat dezelve in verschillende tijdperken na elkander 

zijn gevormd geworden, dewijl de lager liggenden, wat betreft 

derzelver hardheid en vastheid, werkelijke rotsen gelijken; de 

bovenste lagen daarentegen bestaan somtijds nog uit losse op- 

boopingen van gruis en zand. Beschouwt men de lagen van 
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zand en rotsbrokken bij den Merapi, die somwijlen ter dikte 

van 100 en meer voet op elkander gehoopt liggen en door het 

verbrijzelen van grootere blokken zijn ontstaan, of door zand- 

uitbrakingen van den vulkaan nog dagelijks worden gevormd, 

dan vindt men grond om te veronderstellen, dat deze Padas- 

steenen op eene gelijke wijze ontstonden, namelijk, dat zij in 

een lossen toestand door de bergen Lawoe en Wilis werden 

uitgeworpen en later, door stroomend water, tot ver in de vlakte 

van Soerabaja zijn afgevoerd geworden. aha 

Uit Ponorogo klommen wij langs de helling van den berg 

Ngebel opwaarts, ten einde een meer te bezoeken, hetwelk, naar 

verhaald werd, in het gebergte was gelegen. Onze leidsman 

was een Javaasch hoofd, een Raden-Pati, aan wiens willekeur, 

althans in zoo verre zulks het kiezen der plaatsen betrof waar 

wij ons nachtverblijf zouden houden, wij ons moesten onder- 

werpen. Hij had een gevolg van 20 man bij zich en was geen 

vriend van geforceerde marschen. 

De talrijke bergruggen van den Ngebel zijn menigwerf zeer 

onregelmatig in elkander geschoven; over het algemeen echter 

loopen zij in de lengte benedenwaarts, in overeenkomst met de 

daling, welke in de geheele bergmassa wordt opgemerkt. Diepe 

en wijde dalen slingeren zich in een bogtigen loop, alseen waar 

doolhof, tusschen dezelven heen, terwijl hunne wanden menig- 

werf zeer steil zijn. Alles echter, zoowel kloven als wanden en 

nokken, is met wouden bedekt, wier prachtig groen alle 

schakeringen doorloopt. De dorre, bleeke Djati-wouden, die het 

grootste gedeelte van den voet des bergs bedekken, worden hier 

verdrongen door veel schooner, lommerrijker bosschen bestaande 

hoofdzakelijk uit Ficus-soorten en Acacia’, die slechts nu en 

dan door een grasveld afgebroken worden. Hier komen voor- 

namelijk twee Acacia-soorten voor, welke de eigenaardige phy- 

_siognomie aan deze wouden bijzetten: de eerste soort is de en- 

kelvoudig gevinde Inga gracilis (mihi) «Wêroe». Slank verheffen 

zich hare korte stammen; zij verdeelen zich in lange, pwaarts 

kronkelende takken, die, even als de stammen, reeds op een 

grooten afstand aan hunne witte of witachtige kleur kenbaar 
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zijn, en, ter plaatse waar zij in grooten getale bij elkander 

voorkomen, bijna volkomen het beeld van een berkenboschje 
teruggeven. Het losse, wijd uit elkander groeijende loof dezer 

boomen wordt geschakeerd met de roodachtige kleur der jonge 

peulvruchten, welke ig eene groote menigte van de twijgen naar 

beneden hangen. 

De tweede is de Inga umbraculiformis (mihi) « pohoen Seng- 

on» ‚ welke soort veel hooger groeit en grooter wordt. Eerst op eenc 

grootere hoogte dan de vorige soort gaan hunne stammen in takken 

over, welke beiden eene donkergrijze kleur hebben en zich bijna 

im eene horizontale rigting ter zijde uitstrekken. Zoo vormen zij 

als het ware schermen met een fijn gevind, zacht gebladerte, dat aan 

deze boomen een prachtig uiterlijk schenkt. Als door een floers 

ziet men het blaauw des hemels door de kroonen dezer boomen. 

Hier en daar treft men eene Cassia fistula aan, door wier 

digter gegroeid, lommerig gebladerte de goudgele bloemtrossen; 
welke onmiddellijk uit de dikkere twijgen voortspruiten, heen- 
schemeren. Eene schaar van zwarte, langstaartige apen (Sem- 
nopitheeus maurus, Loetoeng der oee schommelt aan de 
takken dezer boomen. Wanneer zij van een hooger liggenden 
tak naar een lager gelegenen springen, beschrijven zij een grooten 
halven cirkel, zoodat een aantal dunne twijgen, waarop zij met 
hunne zwaarte nederkomen, afbreekt en met ies naar beneden 
valt. Zelfs moeders, met hare jongen aan de borst, wagen 
dergelijke sprongen. Zeer dikwerf treft men in deze wouden 
koffijtuinen aan, welke den zamenhang derzelven verbreken ; deze 
koffijtuinen worden beschaduwd door tot dat einde geplante 
Dadap-boomen, of door de woudboomen, welke men bij het 
ontginnen heeft laten staan (bosch koffij). Een dergelijk bosch 
koffij levert een schoon gezigt op; vooreerst biedt hetzelve al 
de schoone vormen der woudboomen aan, die zich op een 
bodem, van Alang en struiken gezuiverd, verheffen. In het 
lommer der boomen tieren de ‘piramidevormige koffijstruiken, 
welke 5,7 à 10 voet hoog opschieten en met vruchten over- 
laden zijn, die door hare roode kleur zeer schoon op het don- 
kere, glimmende blad uitkomen. De bodem, gelijk bijna overal 
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op den Ngebel en op den Wikis bestaat uit eene donker bruine, 

losse en ligte bladaarde, welke, met eene dikke laag, bijna alle 

rotsen verbergt. Wij zagen een aantal Javanen bezig met het 

mzamelen van koffijboonen; de allerbesten, — zoo verhaalden 

zij mij, — zijn die boonen, welke in de uitwerpselen van een 

klein diertje worden aangetroffen. Talrijke hoopen van dezen 

drek, die geheel en al uit zamengebakken boonen bestond en 

eenigermate op hondendrek geleek, vonden wij overal in het 

rond verspreid. Deze hoopen worden voortgebragt door eene 

Aectomys-soort (door de Javanen Loe(wjak geheeten), welke 

bijzonder op de rijpe vrucht van de koffij aast en de pitten 

onverteerd wederom uitwerpt. Goed dat het slechts aan weinige 

koffijslurpers in Europa bekend is, hoedanig de kostelijke boonen 

reeds door het darmkanaal van een dier, dat veel op een bun- 

sing gelijkt, zijn gegaan! 

Hier en daar ligt nog een dorpje, boven welks hutten zich 

slanke Pinang- en Kokos-palmen verheffen. De eerstgenoemde 

palmsoort wordt aan de steile wanden van vele dalen bij zoovele 

duizenden, ja, in zulk een aantal gevonden, dat men zou wanen 

dat dezelven aldaar oorspronkelijk in het wild waren opge- 

groeid. Loodregt verheffen zich hunne lichtgrijze stammen 100 

à 120, ja, 150 voet hoog en slechts de bovenste top is met 

een kleine bladerenpluim gekroond; hierbij komt nog, dat deze 

stammen, van den grond af tot aan den top, overal eene gelijke 

dikte en zeldzaam meer dan een halve voet in diameter hebben. 

Deze slanke vorm der stammen in vergelijking van hunne 

verbazende hoogte, benevens hunne regelregte groei, schen- 

ken aan dit geboomte een verheven, majestueus aanzien. 

Hunne gedaante is zoo regelmatig, dat zij reusachtige, op de 

draaibank gevormde staven gelijken, die door kunst aldaar zijn 

nedergeplant. 
Op den morgen van den 18%" hadden wij het hoogste gedeelte 

van een dalrand bereikt en bevonden ons op eene hoogte. Daar 

lag aan onze voeten, in een diepen ketel, rondom door bergen 
omgeven, een overheerlijk schoon meer, welks spiegel het beeld 

der Aeacia’s, die de steile wanden van zijnen oever bedekken 
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terugkaatste. Het was de tèlaga Ngebel. Wij volgden de bogtige 
paden, welke langs de wanden naar beneden leidden en bereikten 
op die wijze den smallen oever, alwaar wij in een vaartuig 
stapten, uit eenige uitgeholde Nangka- (Artocarpus integrifolia) 
stammen en daar opgelegde planken gevormd, ten einde ons op 
zijnen gladden spiegel te begeven. Het meer is rondachtig ovaal 
van omtrek, zoodanig dat de grootste diameter, die ongeveer 
2,000’ kan bedragen, van het noord-noordwesten naar het 
zuid-zuidoosten is gerigt. Oostwaarts (van het middenpunt) strekt 
zich een rotsachtige bergrug in het water uit, welke eene kleine 
steile kaap vormt, waardoor het meer aan die zijde in twee helften 
wordt gedeeld en eene niervormige gedaante verkrijgt. Aan 
de westelijke en aan de noordwestelijke zijde loopen de oevers 
in den vorm van eenen halven kring om het meer en zijn zoo 
steil, dat zij een muur gelijken, welks voet onmiddellijk door 
het water wordt bespoeld; maar toch, niettegenstaande de steilte 
van dezen wand, is dezelve (even als al hetgeen denzelven 
omringd) met gras en verstrooid staande Acacia’s begroeid en 
wel voornamelijk met Inga gracilis, wier witachtige stammen 
reeds in de verte op de groene kleur van het gras uitkomen. 

Aan de overige zijden verheffen de wanden zich met veel 
zachter glooijing; die, welke aan de oostelijke zijde van het 
meer gelegen zijn, stijgen allengskens immer hooger naar de 
nokken van den Ngebel op, en een smal, zandig, met hoe- 
kige trachietblokken bezaaid strand ligt tusschen deze wanden 
en den waterkant. In het oostnoordoosten en in het noord- 
noordwesten echter wijken de bergruggen het verst van het 
meer en vormen zij twee met gras begroeide inhammen, welke 
“met eene zachte glooijing opwaarts rijzen en wier vruchtbare 
groene bodem den bezoeker tot een voortdurend verblijf uit- 
noodigt. Door den oostelijk gelegen inham, die naauw tus- 
schen de bergruggen wordt ingesloten en eenzaam daar neder 
ligt, vlieten drie beken naar het meer benedenwaarts, welks 
oever aldaar met Glaga, gelijk de Europesche meren met riet 
(Typha-) soorten, is omzoomd. 

Slechts op eene enkele plaats, in het zuid-zuidoosten van 
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het middenpunt, heeft het meer eene uitwatering. De bergruggen 
zijn hier door eene kloof doorboord, over welker smallen, met 
trachiet-rolsteenen bedekten bodem de watermassa, welke na 
de verdamping overblijft, zachtkens heenvliet. De Javanen, de 
massa van het wegvlietende water willende vergrooten, diepten 
den bodem van het uitloozingskanaal 4 voet uit; men begrijpt 
higtelijk, dat men daardoor (op den duur) niets anders uit- 
werkte, dan dat de waterstand van het meer 4 voet daalde. 

Terwijl onze roeijers langzaam den stillen spiegel van het 
meer doorsneden, luisterden wij naar de verhalen der Javanen. 
Zij zeiden, dat het meer niet minder rijk was aan visschen 
dan aan schildpadden van verschillende soort, welke laatsten 
door hen somtijds in een groot aantal werden gevangen. Wij 
naderden nu de oostelijk gelegene kaap en bevonden, dat de 
rotsen, waaruit zij bestaat, insgelijks eene trachiet- beki zijn, 
welke zulk eene geringe vastheid bezit, dat men zeer gemakkelijk 
stukken daarvan kan afslaan. Aan de oevers echter trof men, 
behalve brekziën ook vaste, hoekige en veel augiet bevattende 

steenbrokken aan. Men vond geen spoor van slakken en dergelijke 
steenen, waaraan men de werking van zure dampen zou hebben 
kunnen bespeuren, hoewel de westwaarts gelegen bergrug, die 

een halven kring beschrijft, volkomen op een kratermuur gelijkt, 

en de gansche ketel van het meer het aanzien van een trechter- 

vormigen krater heeft. In het midden bedraagt de diepte van 

het meer 260 voet, terwijl deszelfs spiegel 2,260 voet boven — 

de oppervlakte der zee verheven is. De hoogste top van den 

Ngebel verheft zich ten oostnoordoosten van het meer. 

Ongeveer 1j, engelsche mijl meer zuidwaarts (zuidoostwaarts), 

in de nabijheid van het dorp Loempang, loopt eene dalkloof 

benedenwaarts, waarin de kali Pandoesan stroomt. Aan den 

wand dezer kloof, bijna op gelijke hoogte met den spiegel van 

het meer en rondom door wouden omgeven, ziet men een 

effen plekje gronds, waarop geen spoor van plantengroei wordt 
gevonden en dat uit zwarte, modderachtige aarde is gevormd. 

Dit plekje heeft omtrent een diameter van 50 voet en bevat 

een aantal trechtervormige gaten, welke met zwaveldeeltjes 
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zijn beslagen en eene diepte hebben van Î à 2 voet. In den 

omtrek dezer gaten is de bodem verhit; eenige derzelven zijn 

uitgebluscht en verdroogd; uit anderen echter stijgen, met een 

zacht gedruisch, zwavelachtige dampen op, terwijl nog anderen 

tot op zekere hoogte met een modderachtig, grijskleurig water 

zijn gevuld, hetwelk door opstijgende gas-vormige stoffen in 

eene soort van kokende beweging wordt gehouden. De ther- 

mometer steeg in dit water tot op 142° Fahr. (48, 89° R.) 
Waarschijnlijk is het slechts regenwater, dat den modder voor 

een gedeelte oplost en door de opstijgende dampen verhinderd 

wordt in de diepte te dringen. Ongeveer 1,000 schreden verder 

benedenwaarts, in dezelfde kloof, in de bedding der beek, sijpelt 

op talrijke plaatsen zout water uit den grond. Vaste zamen- 

hangende trachiet-rotsen vormen de wanden der beek; haar bed 
echter is met rolsteenen bedekt. Uit de voegen en reten dezer 

rotsen, en zelfs tusschen de rolsteenen uit, welt op tallooze 

plaatsen, over éene uitgestrektheid van 200 schreden langs de 

beek, heet water op (temperatuur 146° Fahr. (50, 67° R.), het- 

welk den smaak van keukenzout heeft en aan de zijden der 

steenen en op toevallig daarin geworpen bladen eene groote 

menigte van werkelijke, witgekleurde kristallen van Murias 

sodee afzet. Zacht stijgen dampen uit dit water op; rotsen, rol- 

steenen, ja, zelfs het water der beek is in de onmiddellijke 

nabijheid dezer plaats verhit. Om de steenet vormt het water 
geelachtige ‘korsten, die eene groote vastheid verkrijgen, en op 

den duur verbleeken, doch ter naauwernood de dikte eener lijn 

hebben. In den regentijd, bij een hoogen waterstand, zijn deze 

bronnen door het water der beek bedekt. 
—_ Verder zuidoostwaarts, slechts door eenen bergrug van de 

kloof der kali Pandoesan gescheiden, treft men weder een diep, 
met wouden bedekt dal aan, door welks bodem de beek Be- 

dali stroomt. Hier, in het midden van hoog gegroeide grassoorten 

ligt, verscholen tusschen struiken en boomen, een klein, zacht 

glooijend plekje, dat verscheidene kale verdiepingen bevat. 
Eenige derzelven gelijken spleten, die 5 voet diep zijn en droog 
staan; anderen daarentegen zijn onregelmatig gevormde gaten, 
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waarin een trocbel, hoad water borrelt; de grootste vormt cene 
ronde uitholling van 5 voet diameter, met een vlakken bodem, 
welke 5 voet beneden den naastbij gelegen , met gras hoihoi 
omtrek ligt. Uit al deze plaatsen wordt koolzuur atsehkelt. (Men 
ruikt er niels van, en er heeft geene ontwikkeli t 

Ín de spleten vonden wij, behalve eene iienigië van kapellen- 
vleugelen, een paar doode slangen ; in de laagstgelegen uitholling 
troffen wij zes doode vogelen aan, welke tot het geslacht der 
vinken behoorden. Ten einde eene proef te nemen, bonden wij 

een hoen aan den grond vast; terstond begon het dier moeijelijk 

adem te halen, sperde den snavel wijd op, kreeg trekkingen in 

de leden en stierf in den tijd van twee minuten. 

Onze leidsman bragt ons door de wouden, welke het gebergte 

bedekken, weder naar beneden in het dorp Sinajoe aan de kali 

Djèmoer, zuidwaarts van de têlaga Ngebel gelegen; van daar 

geleidde hij ons op den morgen van den 19%" weder opwaarts 

naar het dorp Poedak, hetwelk op een zich in de lengte uit- 

strekkenden bergrug is gelegen. Vele der hooger gelegen dalen, 

welke men, alvorens deze plaats te berciken, moet doorgaan, 

zijn met Bamboeswouden bedekt. Deze verbazend hoog groei- 

jende grassoort, welke bosgewijs in groepen voorkomt en welker 

_ smal toeloopende toppen naar beneden omgebogen zijn, geeft, 

bij het gemis van andere boomsoorten, aan deze dalen een 

hoogst eigenaardig voorkomen. Op de bergruggen, in de omstreken 

van Poedak, wordt weinig geboomte aangetroffen. Zij zijn slechts 

met gras bedekt, waarop buffels, koeijen en geiten grazen, 

en slechts hier en daar kleine struiken voorkomen. 

Poedak ligt op eene hoogte van 3,125 par. voeten belsen de 
oppervlakte der zee. pres ziet men geene Acacia’s meer; het 

schijnt, dat deze schoone boomsoorten (uitgenomen de Acacia 

montana) niet op eene grootere hoogte dan 2,000 à 2,500 voet 
voorkomen. Eerst boven het dorp vindt men de mg 

waarschijnlijk werden de wouden, door eene voormalige 

der omliggende streken van Poedak, uitgeroeid, dewijl ook 

andere gedeelten van het gebergte veel lager worden aange- 
troffen. Den hoogsten bergtop, Dorowati, ziet men van daar 
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in het noorden 55° ten oosten. Zuidwaarts verbinden zich de 

hellingen van den Wilis met een tak van het zuidelijk gebergte, 

namelijk , met den goenong Sèwoe. Op een der verbindingsjukken, 

welke naar den Sêwoe loopen en alhier de voortzetting der vlakte 

storen, die den « Wilis aan alle andere zijden omgeeft, verheft 

zich eene steile, schilderachtige rotsmassa, welker ce re ref 

naar beneden loopt. Het gesteente, waaruit zij bestaat, is in 

evenwijdige lagen gedeeld, die slechts een gering verval hebben. 

Naar opgaaf der Javanen moeten het conglomerata of zandsteenen 

(padas) zijn. Men ontwaart deze rots (Padjang kaki) van hier in het 

westen 55° ten zuiden. De goenoeng Séwoe moet een kalkberg zijn. 

Den ganschen nacht door woei er een sterke zuidoostewind, 

die des morgens van den 20 Junij (temperatuur van den damp- 

kring: 62° Fahr. —15, 55° R.) sombere, regenachtige wolken 

naar ons heen bragt, wab: welken donkend sluijer de zon 

zich verborg. Wij stegen echter te paard en ontvloden deze 

sombere wolken, want naar gelang wij hooger stegen, namen 

de luchtlagen in helderheid toe, zoodat wij weldra het genoe-, 

gen hadden op de re ienakhene welke de helling des bergs bij 

Poedak voor het oog verborgen, neder te zien. Aanvankelijk 

voerde onze weg ons door grasvelden, welke zich tamelijk vlak 

“uitstrekken, en waarop kleine struiken en heesters door Alang- 

alang worden afgewisseld; voornamelijk kwamen hier Pteronia 

marginata, met schoone goudkleurige bloemen, benevens de 

kleinere, minder schoone Ethulia conyzoides L. voor; eene 4 à 

6 voet hooge Labiata (Oeymi species), wijders Melastoma mala- 

batricum en eene heesterachtige Leguminosa (Desmodium), welks 

overschoone paarskleurige bloemtrossen deze berghelling ver- 

sierden. Nu traden wij die lommerige wouden in, die hier voor- 

namelijk uit Quereus-soorten, uit Engelhardtia spicata en uit 

andere Amentaceën bestonden; tusschen dezelven verhief zich 

op menigvuldige. plaatsen de Polyadenia pauciflora, met hare 

slanke pe ei ej welke regtlijnig 50 à 40 voet 

hoog groeijen, alvorens zij zich in takken verdeelen. Reeds 

ten 40 ure hadden wij den hoogsten top van den goenoeng 

Poedak bereikt; hier treft men geene ciken of ander geboomte, 
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dat met de eerstgenoemden gewoonlijk te zamen groeit, meer 

aan; in de plaats daarvan komen Casuarina’s, welke van nu 

af hoofdzakelijk worden aangetroffen en tot aan het bovenste 

gedeelte alle nokken van het gebergte bedekken. Tegenover 

den goenoeng Poedak, oostwaarts van denzelven en slechts 

door eene diepe kloof daarvan gescheiden, ziet men eenen 

nog hoogeren top (goenoeng Tjondro gèni geheeten), die 

hier eene zeer steile, onbeklimbare helling vormt; van deze 

zijde gezien (in de verlengde rigting van zijne as) schijnt hij 

een spitse kegel te zijn, ofschoon dezelve echter, gelijk wij 

weldra zullen zien, het uiteinde van een lang uitgestrekten 

bergrug is. Op den smallen bodem der kloof ontwaart men 

eenige watervallen. 

Wij lieten onze paarden op den eersten top Poedak terug 

en vervolgden onzen weg op de smalle bergnok, waarin zich 

deze top verlengt en die afwisselend. eene breedte heeft van 

5 tot 10 voet en zich ter wederzijde in ontzettend diepe 

kloven benedenwaarts stort. Nu eens dalende, dan zich weder 

in toppen verheffende loopt de bergnok, tusschen deze kloven, 

aanvankelijk in eene noordelijke rigting voort, wendt zich, na 

verscheidene nevennokken naar andere toppen te hebben afge- 

zet, vervolgens meer oostwaarts en stuit tegen den binnenwand 

van den hoogsten bergrug Dorowati, die dwars voorbij deze 

nok loopt; ook Hier omgaven ons vreeselijk diepe, met wouden 

bedekte afgronden. De Javanen hadden van hier af een pad 

gekapt, dat in zikzak naar den Dorowati-top opwaarts leidde ; 

wij zagen tegen dezen steilen wand in de hoogte op, die, 

kier edentate zijne steilte, met gras, struiken en groepen 

van Casuarina’s bedekt was. Alle rotsmassa’s liggen hier 

onder eene laag van bruinachtige bladaarde verborgen; slechts 

hier en daar verett zich een goishlok uit dezelve, welke nu 

eens uit onveranderden trachiet, waarin meer of minder augiet- 

deelen worden aangetroffen, dan uit een ten deele verganen 

trachict bestaat. Wij troffen aldaar eenige steenen aan, die 

blijkbaar door de werking van zure dampen wa en met 

zwaveldeelen doortrokken waren. 
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Nu voeren wij onze lezers naar het hoogste punt van het 

bergjuk Dorowati, dat tevens het hoogste punt van het gansche 

gebergte is. Naar onze waarneming was de hoogte van het- 

zelve 7,957 par. voet. Casuarina’s, die zich als piramiden 
verheffen, kroonen dezen top, gelijk de pijnboomen de spitsen 

van het Hartsgebergte. Tusschen deze treft men nog andere 

kleine boompjes verstrooid aan, namelijk, Acacia montana, 

Myrica javanica en Thibaudia vulgaris, van welke laatste soort 

men eenige zeer oude exemplaren aantreft, wier knoestige stam- 

men zes voet in omtrek meten. Hier en daar vindt men een 

enkele op zich zelf staande boomvaren, met zijn fijn verdeeld 

loof aan. Onder de struiken, die het woud versieren, komen 

voor: Rubus-soorten, Hypericum javanicum en eene Desmodium- 

soort; de kruidachtige planten, welke hier in het gras verstrooid 

in het rond groeijen, zijn: ‘eene Campanula, een Sium, een 

Thalictrum, eene Valeriana, Polygonum divaricatum, Plantago- - 

soorten, Swertia javanica en verscheiden Compositae. 
Ten einde ons een vrij uitzigt te verschaffen, lieten wij 

eenige Casuarina’s kappen. Wij bevinden ons hier op het hoogste 
punt eens bergrugs of eener nok, die, bij afwisseling van 5 tot 

15 voet breed, een halven kring vormt. Zij vangt ten zuiden 
aan bij den top Tjondro gêni, welke door eene kleine kloof van’ 
dezelve gescheiden is en loopt in het noorden uit in den zoo- 
genaamden goenoeng Liman, zoodat zij hare grootste bolrond- 
heid in het oosten heeft, alwaar zij den naam van Dorowati 
voert. Westwaarts en webtesten zien wij de dieper 
gelegene toppen en nokken, waarover de weg loopt, dien wij 
opwaarts klimmende ovale: hadden; noordwestwaarts slaan wij 
het oog in eenen diepen afgrond, in een wijden, aan alle zijden 
omsloten ketel, die naar het noord-noordwesten smaller wordt 
en in eene kloof uitloopt, welke in deze rigting bergafwaarts 
gaat. ponden wouden vervullen dezen ketel, zoodat men, 
door het bladerengewelf der boomen, ter zinietwerkdtd het 
met rolsteenen opgevulde bed eener beek, welke in de kloof 
vliet, kan bemerken. Deze ketel wordt door def binnensten wand 
van den goenoeng Liman als door een kratermuur begrensd; 
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bijna loodregt stort zich deze wand naar beneden en vormt 

slechts een paar smalle rotsterrassen (voorsprongen), welke over- 

dwars in eene evenwijdige rigting langs den wand loopen. Aan 

de tegenovergestelde zijde (ten noordwesten van hier) wordt 

de kloof door eene meer geïsoleerde bergmassa, den goenoeng 

Kalangan, begrensd; deze berg is minder hoog dan de vorige 

en vereenigt zich door middel van een nog lager liggend nevenjuk 

met den bergrug, welke van den Dorowati naar den Poedak 

loopt. De Kalangan vormt eene smalle, van het oosten naar 

het westen eenigzins in de lengte zich uitstrekkende bergnok, 

die (waarschijnlijk onbeklimbaar) naar alle zijden steil beneden- 

waarts daalt en als het ware een overblijfsel des bergs is, het- 

welk bij gelegenheid van het instorten van deszelfs top aan 

de algemeene verbrijzeling ontkwam. 

Wenden wij den blik naar het oosten, dan ontwaren wij ook 

aan die zijde, in plaats van eene gelijkvormige helling , wederom 

nieuwe bergtoppen, die zich uit de diepte der met woud be- 

groeide tusschendalen en kloven verheffen en door middel van 

minder hooge nokken, welke van den eenen naar den anderen 

loopen, verbonden zijn. Deze dalkloven zijn zoo wijd en diep, 

dat zich gansche wolkenmeren in dezelven uitstrekken, boven 

welker witte oppervlakte het sombere bladerengewelf der toppen 

zich verheft. Het zijn, namelijk, de toppen Loeroep in het 

zuidoosten, Kronong in het oosten 15° ten zuiden en Gadjah 

moengkoer in het oosten 5° ten noorden, welke allen tot den 

Wilis behooren; van deze toppen vormt de laatste (schijnbaar 

even hoog als de Dorowati) eene smalle, doch zich ver van 

het zuiden naar het noorden uitstrekkende nok, die ruwer en 

steiler dan eenige andere top van het gebergte benedenwaarts 

loopt. 

Over al deze toppen en nokken, met hunne tusschendalen, 

weidt ons oog heen, ver beneden ons tot aan den Ngebel. Het 

geheel doet zich aan het oog voor als eene labirintvormige ver- 

binding van bergmassa’s, die overdwars en overlangs in de 

zijn geschoven, en vormt in zeker opzigt een traliewerk van 

gebergten. De Wilis verkrijgt, uithoofde der zoo ver van elkander 
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verwijderde bergtoppen en door de op nog grooteren afstand 

liggende bergjukken van den Ngebel, eenen verbazenden om- 

vang; vooral strekt hij zich van het westen naar het oosten uit 

en wel in grootere mate dan bij eenigen anderen geïsoleerd 

staanden berg op Java wordt opgemerkt. 

Ver in het verschiet herkent men van hier aan de eene zijde, 

in het westen 20° ten noorden, den Lawoe, die zich hoog boven 

de wolken verheft; aan de andere zijde, in het oosten 10° ten 

noorden, ontwaart men de zich in de lengte uitstrekkende, getande 

kruin van den Ardjoeno en in het oosten 10° ten zuiden den 

niet minder breeden Kêloet, achter welken ter regterzijde de 

kegelspits van den Semeroe oprijst. 

Toen wij dezen laatsten berg, welks top geheel vrij van 

wolken was, met onze kijkers in oogenschouw namen, steeg 

eensklaps eene donkere, zaamgedrongene wolk van de helling 

opwaarts, die in één oogenblik door eene menigte anderen 

werd gevolgd, zoodat in minder dan 15 sekonden eene rook- 
zuil gevormd werd, welke eene grootere hoogte bereikte dan 
het zigtbare gedeelte van den berg. Van boven breidde zij zich 

in een horizontale rigting naar alle zijden uit, doch werd weldra 
door het immer hooger stijgende wolkenmeer voor onze blikken 
verborgen. 

Bij de voorafgaande beschrijving voeg ik de volgende profielen : 

Wilis, Figuur 4. De noordelijke zijde, gezien van het eerste 
poststation ten oosten van Madioen. Het punt a ziet men in 
het zuiden 50° ten oosten; bis de goenoeng Liman. 

Wilis, Figuur 2, De noordelijke zijde, gezien van Wilangang, 
de grenspost tusschen Madioen en Kediri. a g. Liman in het zuiden 
5° ten oosten, — het punt 5 in het zuiden 20° ten westen, 
Van dit laatste punt vertoont zich de zoom van den Ngebel 
nog 25 à 50 graden verder. 

Wilis, Figuur 3. De zuidwestelijke zijde van den g. Liman, 
gezien van het poststation Patjé (in Kediri); het punt | wordt men 
in het zuiden 40° ten westen gewaar. 

Wilis, Figuur 4. De mentele zijde, gezien uit het residentie- 
aats im Kediri. 
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Het punt 12, de zuidelijkste top ziet men in het zuiden 
° 42’ ten westen. 

»__» 15 im het zuiden 87° 50’ ten westen } Goenoeng 
»__”» 14 in het noorden 86° 21’ ten westen |_ Liman. 

B. Uitbarstingen. 

Geene uitbarstingen van den Wilis zijn bekend. 

C. Reizigers, die dezen berg hebben bezocht, zijn niet 
ter mijner kennis gekomen. 

D. Gedaanteveranderingen. 

De veeljarige wouden, welke het gansche gebergte bedekken, 
de dikke laag van vruchtbare aarde, welke alle rotsen ver- 
bergt, duiden aan, dat deze berg sedert vele menschenlevens 
geene uitbarstingen heeft geleden. Neemt men echter het 
voorkomen in aanmerking dier dikke lagen van zand en 
gruis (van trachitische hoedanigheid), welke den voet des bergs 
omgeven en in de bedding zoo der kali Madioen als in die van 
vele andere beken te voorschijn komen en waarvan velen in 

brekziën zijn veranderd, welke de vastheid van het rotsgesteente 

hebben verkregen; geeft men verder acht op de nog bestaande 

sporen van vulkanische werking (de warme bronnen, zoo rijk 

aan koolzuur, welke aan den voet des bergs, in de nabijheid 

van Pradjan, worden aangetroffen, wijders de ontwikkeling van 

koolzuur in de kali Bedali, de heete zoutbronnen en de nog 

werkzame kleine solfatara’s nabij de kali Pandoesan, benevens 
het aanwezig zijn van vergane trachietmassa’s, die met zwavel. 
deelen doortrokken zijn en op het hoogste juk van het gebergte 

gevonden worden), zoo moet men echter noodzakelijk aan- 
nemen, dat ook de Wilis vroeger een vulkaan is geweest en 
uitbarstingen heeft ondergaan. Waar echter de krater gelegen 
was, is, naar de tegenwoordige gedaante van den berg te oor- 

deelen, moeijelijk te beslissen. Wel is waar, schijnt de afgrond, 
32 
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besloten tusschen den steilen muur van het hoogste juk Dorowati 

en Liman en het juk Kalangan, eene kraterkloof te zijn, maar het 

bekken van het meer (têlaga) Ngebel, hetwelk 5,697’ beneden 

dit juk en op een grooten afstand van hetzelve ligt, geeft den vorm 

van een diepen, vulkanischen ketel met nog veel meer juist- 

heid terug. 

Misschien was de Wilis eenmaal een hooge kegelberg, die, nadat 

zijn rotsgeraamte honderden van jaren door zure dampen was 

doordrongen geworden, instortte en de thans aanwezige, breede 

bergmassa vormde, welker onregelmatig door elkander geworpen 

toppen en jukken men slechts als de ruïnen van den voorma- 

ligen vulkaan moet beschouwen. 

Uithoofde deze berg, naar zijne gestalte te oordeelen, zulke 

groote veranderingen heeft ondergaan, zoo heeft hij, met de 

nabij gelegen vulkanen Kêloet en Ardjoeno, door het uitwerpen 

van zand, steenbrokken en asch, gedurende het verloop van 

eeuwen, ongetwijfeld een grooten invloed uitgeoefend op de 

gedaante der omringende vlakten, die langzamerhand zijn op- 

gehoogd geworden. 

Gelijk de zwarte, zware kleigrond der vlakten van Madioen 

en Ngawi in de rigting naar het westen overgaat in de helder- 

grijze bodem van Soera- en Jogjakêrta, die, zulks kan duidelijk 

worden bewezen (zie vroeger), gevormd is geworden door de 

vulkanische asch, welke de Merapi uitwerpt, — zoo zien wij 

den zwarten bodem insgelijks oostwaarts van lieverlede in den 

bruingelen zandgrond der residentie Kediri overgaan, welke zijn 

ontstaan verschuldigd is aan de uitbarstingen van den Kêloet. 

_Zoo vormt of verandert elke vulkaan den bodem der om- 

ringende streken en schept hij zich, — nu eens uit lava-stroomen, _ 
uit puinbrokken of uit zand, dan weder uit asch of uit modder, 
menigwerf dagreizen ver zijn eigenaardig gebied, dat verschillend 
is van de omstreken der naburige vulkanen; menigmaal vormt 
hij ter hoogte van eenige honderd voet de oppervlakte des bodems 
door zijne eigene uitwerpselen, die, ontsproten uit het binnenste 
der aarde, meer of minder veldspaath, augiet of ijzerdeelen 

bevatten; — door verloop van jaren, door het verweren en het 
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vermengd geraken met vermolmde plantaardige zelfstandigheden 

ondergaan deze uitwerpselen nieuwe veranderingen en verkeeren 

zij eindelijk in klei- of leemaarde, welke op verschillende wijze 

gekleurd zijn en eenen meerderen of minderen rijkdom «aan 

humus bezitten. 

Reeds uit de medegedeelde profielen laat zich opmaken, welke 

ontzagchelijke - verbrijzelingen en geweldige gedaanteverande- 

ringen, deze berg moet ondergaan hebben, in geval dezelve 

eenmaal, hetgeen zeer waarschijnlijk is, een hooge kegelberg 

was. — Die zonderling gevormde dwars loopende strepen, die 

in eene verticale rigting geribde wanden der rotstrappen aan 

de zuidwestelijke zijde van den Liman (Wilis, Figuur 3) zijn 

blijkbaar de uiteinden van even zoo vele lava-stroomen, welker 

verticale doorsnede, overdwars genomen, veelal bolrond loopt 

als kleine segmenten van een cirkel. 

Bij geenen enkelen vulkaan op Java:) wordt de stelling: dat 

alle bergen (of kratermuren), wier lengte kloven van boven 

breeder zijn dan van onder en als kerven insnijdingen maken 

in de kruin des bergs, slechts als overblijfselen moeten beschouwd 

worden van den vroeger veel hoogeren vulkaan, zoo duidelijk 

bewaarheid als hier bij den Wilis; de kruin wordt bij dezen 

berg, namelijk, niet slechts door kloven ingesneden, maar zij 

wordt door dezelven volkomen doorgesneden en in verscheidene 

afzonderlijke deelen gesplitst, — terwijl zij zich aan het oog 

slechts voordoet als een woeste, met kloven onregelmatig door- 

sneden chaos van door elkander geworpen toppen en smalle 

jukken. — De bewijzen dat de tegenwoordige zamenstelling des 

Wilis uit een zoo groot aantal jukken, met zoo diepe op spleten 

gelijkende tusschenkloven, niet de oorspronkelijke gedaante des 

bergs was, — maar dat deze ontstaan is ten gevolge van eene instor- 

ting van het geheel en van eene algeheele verbrijzeling van enkele 

deelen, na hevige en misschien lang aangehouden hebbende uit- 

barstingen,— kunnen onder anderen worden afgeleid: uit gindsche 

lava-stroomen (Wilis, Figuur 3), welke slechts uit eenen krater 

») De goenoeng Djapara en de g. Ringgit naauwelijks uitgenomen. 
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op die wijze konden vlieten, — uit gene poreuse lava, in welker 

tuchtbellen gesublimeerde zwavel wordt aangetroffen en die ik 

op het juk Dorowati vond, — uit gene ontwikkeling van koolzuur, 

welke aan vele voormalige vulkanen eigen is, — uit gindsche heete 

bronnen en zoutzure dampen, in de nabijheid der overblijfselen 

eener nog niet geheel uitgedoofde solfatara, in het voorgebergte 

Ngebel, benevens uit den ganschen vorm en de ligging der woest 

door elkander geworpen, diep ingesneden jukken, wier wanden 

menigwerf onbeklimbaar steil zijn, — uit den kratervorm van het 

bekken der têlaga Ngebel; — wijders uit de verbazend dikke lava- 

stroomen aan den oostelijken voet des bergs, in de nabijheid 

der grot Sélo mangling, die tot in de vlakte reiken, enz. Bij 

de reeds genoemde bewijzen mag de regelmatig kegelvormige 

omtrek van den berg, als een geheel beschouwd , worden gevoegd, 

die zich, gelijk de Lawoe, volkomen geïsoleerd uit lage centraal- 

vlakten verheft, van welke vlakten de westelijke, nabij Madioen, 

225, en de oostelijke vlakte, bij Kediri, 197 voet hoog is. _ 

Aangaande den noordelijken en den noordoostelijken omtrek 

van den Wilis zij hier nog het volgende aangemerkt. 

Oostwaarts van het tweede poststation Tjaroeban, ten oosten 

van Madioen, derhalve ongeveer 12 palen oostwaarts van de 

laatstgenoemde plaats, nemen Djati-wouden een aanvang, waarin 

behalve Acacia’s slechts enkele andere boomsoorten verstrooid 

worden gevonden. Deze wouden bedekken een als baren 

golvend terrein, hetwelk uit eene wijduitgestrekte bank (eene 

dikke bedding van trachiet en trachiet-lava-blokken) bestaat, die 

allen afgerond zijn en de duidelijkste sporen van wrijving ver- 

toonen. Door het water der zee vroeger bedekt, hebben zij 

waarschijnlijk den vorm van rolsteenen verkregen; zij leveren 

mede een bewijs der geweldige omkeeringen, welke de Wilis 

heeft ondergaan. Het derde poststation Saratan ligt, eenzaam 

tusschen wouden ingesloten, op eenen dergelijken bodem; aan 

gene zijde van het vierde poststation of van de grenspost Wilan- 

gang (ten noorden van het centrum des Wilis), verheffen zich 

de baren van rolsteenen tot gansche heuvelen. Aldaar dalen zij 

duidelijk, gelijk een stroom, regelregt van het middenste juk van 

hi 
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den Wikis af en daarmede eindigt de groote rolsteenbank en 
de golfvormige oneffenheid der oppervlakte aan den noordelijken 
en aan den noordoostelijken voet van den Wilis, waarop ver- 
der oostwaarts heen een vlak en vruchtbaar land volgt; de 
naastbij zijnde post heet Pagor. Het lichte, bruinachtig roode 
grijs der Djati-wouden, welke gene steenachtige distrikten tot 
aan de benedenhelling van den Wilis heinde en verre bedek- 
ken, — terwijl de hoogere gedeelten der hellingen van den berg 
aan de noordoostzijde slechts met enkele afzonderlijk staande 
stukjes bosch bedekt, doch overigens van geboomte verstoken 
en meer lichtgeelachtig grijs dan groen zijn, — wordt nu ver- 
vangen door groene sawà’s, welke de vlakte van Pagor en verder 
op die van Ngangok, aan de noord-noordoostelijke zijde van 
den Wils versieren. 

Het middenste juk g. Liman, dat uit de noordoostelijke vlakten 
zigtbaar is, onderscheidt zich door de loodregte steilte zijner noord- 
oostzijde, in het bovenste, omtrent het een derde gedeelte der 
hoogteen wijders door eene groote menigte hooge watervallen, die 
somtijds in 25 sprongen boven elkander liggen en van welke 
eene groote straal reeds op een zeer verren afstand, b. v. van 
Ngangok, in het zuid-zuidwesten, zigtbaar is. 

Eerst beneden de overdwars afgedeelde rotstrappen van dezen 

wand, waarvan elk hunner het uiteinde van een lava-stroom 

uitmaakt (Figuur 3), spruiten de gewone divergerende en naar 

beneden zich verbreedende lengte ribben uit. 

De goenveng Liman loopt als een langwerpig juk van het 
noorden naar het zuiden; uit het noorden, in Wilis, Figuur 2, 

gezien, schijnt hij derhalve smal aan het oog toe, als een 

spitse hoek; uit het noordoosten, in Wilis, Figuur 3, gezien, 

en meer nog uit het oosten, in Figuur 4, doet hij zich voor 

als eene lange, ver uitgestrekte nok; hij verloopt in eene bijna 

tegenovergestelde rigting als het in Figuur 2 afgeteekende lange 

juk, dat het noordelijkste juk van den Wilis is en met hetwelk hij 

een stompen hoek maakt (waarschijnlijk beschrijft hij een hal- 

ven kring), eene ligging, zeer goed overeenkomende met het 

denkbeeld, hetwelk men zich van de ruïne van eenen verbrij- 
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zelden en in één gestorten vulkaan mag maken. Hij vormt, 

met het voorgestelde gedeelte in Figuur 2, wel is waar, een 

iep gekerfden, onregelmatig getafiden, maar echter in der daad 

éénen enkelen te zamenhangenden en vele mijlen ver kring- 

vormig omgebogen rand. Liggen nu ook aan de zuidzijde van 

den Wilis dergelijke jukken, kleine bergketenen, gelijk in der 

daad het geval is, dan hebben wij voor ons oog den wijden 

omvang eens kegelbergs, de ruïne eens vulkaans, als het 

-_ware de buitenwerken eener gesloopte vesting. Ware het mo- 

gelijk den Lawoe op eene hoogte van 5 à 4,000 voet dwars 

door te snijden, zoo zou men eene bergketen van niet gerin- 

geren, meer of minder kringvormigen omvang verkrijgen. De 

goenoeng Dorowati is de hoogste der menigte jukken en toppen, 

die zich in het binnenste van den zoo even beschouwden bui- 

tensten ringmuur verheffen. 

De dwars loopende strepen aan den buitenwand van den goe- 

noeng Liman doen zich des middags, uit do vlakte gezien, donker 

(beschaduwd) aan het oog voor, dewijl zij dan als loodregte 

afdalingen van den wand niet door de zon worden beschenen, 

hetgeen wel het geval is met de overige glooijende gedeelten 

der helling. 

Op Ngangok volgt het poststation Patjé, aan de noordooste- 

lijke zijde van den Liman; van daar af treedt een hoog opgegroeid 

oorspronkelijk woud, uit vijgeboomen, reusachtige Acacia’s, 

benevens vele Rotan-soorten bestaande, in de plaats der be- 

bouwde velden; dit woud, waarin het poststation Ngringeng ligt, 

strekt zich uit over eenen vlakken, zacht glooijenden bodem tot 

in de breede dalvlakte der kali Brantês, ja, tot in de nabijheid 

der hoofdplaats van het verzengde kediri. 
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LIJST 
VAN bed 

MALEISCHE, JAVASCHE, SOENDASCHE E. A. NAMEN, 

aantoonende de juiste spelling der namen, welke voorkomen 1 

het eerste hoofdstuk der 4s° afdeeling en in het eerste hoofd- 

stuk der 2e afdeeling tot en met bladzijde 527. Van af blz. 528 

der tweede afdeeling, even als in het tweede hoofdstuk der 

1% afdeeling en in het vervolg van het werk wordt de juiste 

schrijfwijze der namen overal reeds in den tekst van het werk 

gevolgd. — Al die namen, op de aangewezene plaatsen onjuist 

gespeld, zijn in de tegenwoordige lijst opgenomen, met uitzonde- 

ring slechts van die, waarin geene andere veranderingen noodig 

zijn dan 7 in plaats van ie, — j voor ij — en enkele mede- 

klinkers (d, t‚ s, enz.) in plaats van dubbele (dd, tt, ss, enz.) — 

Verdubbeling van medeklinkers is in de Javasche taal niet gebrui- 

kelijk, even min als ze en ij; hier op komen slechts in som- 

mige zamengestelde woorden, voornamelijk ten opzigte van 

de letter g, uitzonderingen voor, die wij im de lijst opgegeven 

hebben, De klinker é wordt uitgesproken als ew in ’t Hol- 

landsch, of ö im Duitsch, doch kort, — en & en é zoo 

als in de fransche taal. — De collective namen, goenoeng: 

berg, — kali: rivier (Mal), — tji: rivier (Sund.), — têlaga: 

meer, — tjoeroek: waterval, — djoerang: kloof, — gowah: 

hol, — kawah: krater, — kampong: dorp (Mal.), — desa: dorp 

(Jav.), — tjandi: tempel, — pasanggrahan: rusthuis, e. a. schrij- 

ven wij in ’t midden van een volzin met kleine en eigenna- 

men, daar achter volgende, met groote beginletter b. v. desa 

Tjandjoer, tji Manoek, kali Brantês, têlaga Dringoe. 

Wij zijn de correctië der namen verschuldigd aan de wel- 

willendheid van leeraren in de Oostersche talen bij de Academie 

te Delft, voornamelijk aan den Heere J. A. Wilkens; ook kun- 

nen wij niet dan met de innigste dankbaarheid gewag maken 

van de belangstelling ondervonden van de zijde van den heer 
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L. Weddik, Secretaris-Generaal bij het ministerie van Koloniën, 

die ons ook hierin (vooral ten opzigte der localiteiten op Suma- 

tra) de meest behulpzame hand geboden heeft. Wijders hebben 

wij van de Heeren Dr. J. Pynappel en Taco Roorda (hoogleeraar aan 

de Academie te Delft) de vriendelijke toezegging ontvangen, 
dat zij, na het vertrek van den Heer Wilkens, de verificatie 

der namen op zich zullen nemen. 

Voor de juiste spelling der namen uit de berigten van ande- 

ren, b. v. uit de Javasche Courant overgenomen, en veelal voor- 
komende in de geschiedenis der vulkanische uitbarstingen, enz, 

kunnen wij natuurlijk niet instaan. 

nme In plaats van: EE In plaats van: 
wijze : wijze : 

Adirèdjo Adiridjo Binangoen Binangon 

Agoeng Agong Boedjoeng Boedjong 

Aik (In de Battataal | Eik Boeloet Bulot 

water, beek.) Boemi agoe Boemi ajoe 

Ajang Ei-ang Boeroeng ajam Boerong ajam 

Ajer (In het ma-{ Aijer Bondjol Bonjol 

leisch water, ri- Brantês Brantas 

vier.) Diëng Di-eng 

Alimoen Halimon Dipo Negoro Tipo Negara 

Andjêr Anjer Djaboeng Jaboeng 

Andjêsmoro Anjesmoro Djamboe Jamboe 

Anggrèk Angrek Djampang tênga | Djampang tengga 

Angkola Ankola Djarak Jarak 

Ardjowinangoen | Ardjowinangon Djapara Japara 

Argopoero Arkopoero Djati Jati 
Babakan Bobakan Djawana Jawana 

Babi asam Pabbi assam Djêmbêr Jember 

Bagêlèn Begalen Djépoen Djepon 

|  Bankallang Djetis Jetties 
Batana toewah Batana toea | Dorowati Dorowadie 
Batoe bêla Batoe bla Dringoe Dringo 

Besoeki Bezoekie Dsawoet Dsaoet 



Betere schrijf 
In plaats van: 

Betere schrijf- 
In plaats van: 

wijze: wijze: 

Gadjah moengkoer | Gadja moenkoer | Kandang Badak Kentang Badak 

Gamêlan Gamlang Kantjana Kandjanna 

Gêdé Gedeh Karadjan Kratjang 

Gêgêr Bintang Gegger Bintang Karang anjar Karang anjer 

Gêlagah (glaga.) Klaga Karang pandan Karang pandang 

Gêmênggeng Gemengeng Karang sangjang | karang sanjiang 

Gêmpol om pol sira, sira 

Gêtlas Ketas Kawah (krater.) | Kawa 
Glonggong Glongong Kebon tjao Kebon tjau 

Goenoeng Goenong Kêlèlèt Kolellet 
G. Kèndêng G. Kentang Kêlir lir 

(Kêndêng:keten; Kêloet Kloet 

Kèndang : trom; Kênitèn Knieten 

Kêntang: aar- Kêmbang (bloem.)| Koembang 

dappelen; Kèêntang awar Kentang hauer 

Kandang: hok Kidoel (zuid) Ki 

voor dieren.) Klè Klep 

G. Kidoel G. Kidol Korintji Korinchi 

G. Pajoeng G. Paijong Kraksan Kraksang 

G. Séla G. Sella Krikil Krekil 

Gowah (hol) Goa Lamongan Lemongang 

Gowah Drajoe Goa draijoe Lodo sèwoe Lodo seboe 

Grêsik (garêsik) Grisseh (Dit is de | Loesongo Loesonggo 

gewone’ uit- Madja tenga Madjang tengga 

spraak) Madjenan ndja 

Ider-ider Ihder-ihder Madoer Madhoer 

Idjèn Ihdjeng Magelan Magelang 

Jogjakêrta Djocjokarta Malawar alabar 

Kadjêpit Kadjipit Malé Maleh 

Kadoe gêdé Kadoe gedeh Malêmbong Melambong 

Kalangbrèt Kalangbrit Mandalawangi Manellawangie 

Kalapa bêrêm Kalappa boerrom | Mandí radja Manti radja 

Kali Anggrèk Kali Angrek Manoek (vogel.) | Manok ze 

Kali Astana Kalias Tanna Mantjalaja Mandjalaia 

Kali Gêndeng Kali Gindeng Mégamendoeng | Megamendong 
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Betere schrijf- 
En plaats van: 

Betere schrijf- 
In plaats van: 

wijze: wijze: 

Mêsigit Missigiet Ranté Ranteh 
Minjak lantoeng | Minjak latang Rawon Rauon 
Oedjoeng Oedjong Roejoeng Roejong 

0. sangjang 0. sanjiang Rogo djambé Rogo djampeh 

iroeng iroeng Rogo djêmbangan| Roko djampangan 

Oepgaran Oengarang Ronggèng (dans- | Ronging 

Onggabajan - Hongo baijan meisje.) 
Papandaijan Papandaijang Saidnihoeta Saidnahoeta 
Parikêsit Parrikissit Sala tjao Sala (jau 

Paroemboeng Proemboeng Sangjang hêloet Sanjiang höloet 

Paroeng Parong Sangkanoerip Sankanoerip 

Pasanggrahan Passangrahan Sêkétang Sketang 

Padjèk (pacht) Padjet Sélo wêsi Sello wessie 
Pagêr  Paggar (sélo : steen ; 

Pajoeng Paijong sêlo: tusschen in.) 
Panghariboean Bangariboean Sêndang kasi Sindang kassie 

Patêngtêng Pateungteung Sêndang laoet Sindang laut 

Patinggi Patingi Sêndoro Sindoro 

Patoewa Patoeha Sèwoe (duizend.) | Seboe 

Pélana Plana Sibogha (of Siboga 

Pêlandingan Plandingan Sibolga.) 
Pêlantoengan Plantoengan Sida kêling Sidakling 
Pêloemboe Ploemboe Simpoengan Simpoengang 
Penanggoeng Penanggong Singkalang Sinkallang 
Penjaboengan Pajaboenga Singkara Sinkara 
Penjangei Pionhaij Singomerto Singhomerto 
Pèntil Pöndil Soedomanik Sudomaniek 
Pêtarangan Ptarangan Soemêdang Soemadang 
Pitja kêling Pitja koling Soemênép Sumanap 
Poehoen (boom) | Pohon Sonja koening _ | Soenia koening 
Poeloeng Poelong Soesoehoennan | Soesoe hoenan 
Poentjak Pontjak Srêngat Sringat 
Pradikan erdikan Tambangan(veer.) Tambangang 
Prambanan Brambanan Tanah bérêm Tana beuroem 

Praoe (schip) Prauw, Prahoe Tandjoeng Tandjong 
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Betere schrijf- 

wijze: 
In plaats van: 

Betere schrijf- 

wijze: 
In plaats van: 

Tangkoeban Praoe 

Tapanoeli of 

Tapeanoli 

Tasik malajoe 

Têgal (veld) 

Têlaga Balekam- 

bang 

Têlaga wêrdoto 

Têlaga wêrno 

Telomojo 

Temanggoeng 

Tênggêr 

Tênggêr agoeng 

Tikêl Panggonan 

Tjandi (tempel) 

Tjandjoer 

Tjandono 

Tji (rivier) 

Tji Bêrêm 

— Binoeangan 

— Djati 

| Tjondono 

Tankoeban Prauw 

Tapos 

Tashem 

Tassik maleio 

Tagal 

Telaga Palikam- 

pang 

Tetaga wördodo 

Telaga wörno 

Telemojo 

Temanggong 

Tingger 

Tingger agong 

Tekkel Pang- 
gonang 

Djandie 

Tjanjor 

Tjankiran 

Tjilatjap 

Djellengang 

Jeddo 

Tji beuroem 

Tji binoangon 

‚ Tji tjatti 

Tji Gentong 

— Hêlang 

— Kapoendoeng 
— Korajoet 

— Madoer 

— Manoek 

— Masoek 

— Oedjoeng 

— Rokas 

— Seroa 

— Soendari 

Tjoeroek (water- 

val.) - 

Toek (bronader.) 

b. v. toek Serajoe 

Toeloeng 

Toemênggoeng 

Toempak Roejoeng 

Toenggangan 

Wali Djamboe ka- 

rang 

Walirang{(zwavel.) 

Wangkal 

Waroenggoenoeng/ 

Wêrdoto | 

Weêrno 

Tjigintoeng 

Tjiheulang 

Tjikaboendoeng 

Tjikoraijoet 

Tjimadhoer 

Tjimanok 

Tjimassok 

Tjioedjong 

Tjirocas 

Tjiceroa 

Tjisondarie 

Joeroek 

To (gewone uit- 

spraak.) 

Toelong 

Tommonggong 

Tombak roeijong 

Doenggangan 

Wallie Djambo 

karang 

Walieran 

Wankal 

Warong goenong 

Wördodo 

Wörno 
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Wij voegen hierbij nog de 

etymologische verklaring en beteekenis der namen de 
van de vulkanen op Java, 

onder die nommers en in die volgorde (van het westen naar 
het oosten gaande), zoo als zij in de tweede afdeeling van dit 
werk voorkomen. (De namen, waarbij geene nommers staan , zijn 
tusschen de vulkanen in gelegen en met geene kraters voorzien.) 

Wij zijn deze verklaring verschuldigd aan de vriendelijke hulp 
van de Heeren Prof. Taco Roorda en J. A. Wilkens, welke 
laatste daaromtrent het volgende aanmerkt: De inlanders op Java 
komen in de etymologische verklaring der namen van bergen 
en plaatsen zeer zelden overeen, omdat de beteekenis van vele 
dier woorden verloren is geraakt en hoogst waarschijnlijk in 
het Kawi of Sanskrit opgespoord moet worden. In de volgende 
lijst willen wij derhalve geenszins als stellig beweeren, dat de 
namen uit die woorden, die wij daarbij opgegeven hebben, werke- 
lijk afgeleid zijn, — maar wij willen alleen op gelijkklinkende 
woorden oplettend maken en aanduiden, waaruit de namen met 
waarsthijnlijkheid zouden kunnen afgeleid worden. De ver- 
schillende talen zijn aangewezen door ms, j., k., skr., Ma- 
leisch, Sundasch, Javasch, Kawi, Sanskrit. 

Goenoeng : (berg): 
1. Poelo Rakata. (Piek op dit eiland.) — Poelo (m. j.) eiland, — 

rêkata of rakata (kw.) eene krab. — Misschien is het een 
anagramma van kâtarah (skr.) gewoonlijk katala, een visch, 
«Cyprinus calta» volgens Wilson. 

Poelo Pana hitan. Piek op dit eiland. — Poelo (m. j.) 
eiland, — panah (j.), anak panah (m. s.) pijl, — hitam 
(m.) zwart, — of misschien intan (m.) intên (s. j.) 
diamant, — panah intan, diamanten pijl. Bij verkorting 
Poelo Panitan. 

2. Karang. — Karang (m. s. j-) klip, rif, rots. — Khara, 
kharang (skr.) scherp, puntig. 

5. Poelo sari — Poelo(m.j.) eiland, — sari (kw) bloem, dus bloe- 
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meneiland — of poero (kw.), stad en sari (kw.) bloem, dus 
bloemenstad. Ook is Poelosari de naam van een geneeskruid. 

… Pajoeng. — Pajoeng (m. s. j.) regen of zonnescherm. 
=Bongkok. — Bongkok (s.) bultig, gebogeheld, — (m. j.) 

gebogen, krom van rug. 
4, Jassinga. — Singa (m.s. j.) leeuw, — jas, hoentoe hyas 

voortanden. 

Alimoen. — Alimoen (s.) mist, nevel, damp, wasem. 
Perwakti. — Parwata (kw.) berg. (Den uitgang d, in het 

Sanskrit te huis behoorende, vindt men ook dikwijls in 

het Kawi. 

5. Salak. — Salak (m.s.j.) de bekende vrucht van Salacia 

edulis Gärtn. (Calamus Zalacca L.) 

6. Panggerango. — Pangrènggo (j.) versiering, van ngrênggo, 

versieren, van het grondwoord rênggo, versiersel. — Ngrau- 

goe (j.) het mijmeren, — pangroengoe (j.) het gehoor. 

Mandalawangi. — Mandala (kw.) geheel, omvang, — 

(skr.) omtrek, cirkel, kontrei; — wangi (m. j) welrie- 

kend, — dus welriekende kreits. (Mandala-giri, d. i. 

Mandala- berg, is in het Javasch de benaming van een 

gordel, zoo als door princessen en eene bruid gedragen 

wordt). — Volgens de mij gegeven verzekering der Soen- 

danezen, te Buitenzorg, zou Mandala in een ouder 

Soendasch dialect berg beteekenen. Professor Taco Roorda 

merkt hieromtrent echter het volgende aan: « Mandala is 

zeker geen oorspronkelijk Soendasch woord: het is Sans- 

kritsch; en indien de Soendanezen verzekeren, dat het woord 

in een oud dialect berg beteekend heeft; dan kunnen 

zij met dat oud dialect niets anders dan het oud-kawi 

bedoelen, dat, zoo als bekend is, vol Sanskritsche woor- 

den is. En, fadien zij zeggen, dat het oudtijds berg betee- 

kend heeft, dan zal dit wel geen anderen grond hebben, 

dan dat Mandala-wangi de naam van een berg is.» 

7. Gédé. — Gêdé (j.) groot. 
Goemoeroe. — Goeroe (j.) leeraar, — het afgeleide nad 

roe beteekent alsdan: zich als een leeraar aans 
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Maar het kan ook afgeleid zijn van goeroeh of gêro (j.) 

gebrul, gejuich, — goemoeroeh of goemêro, brullend, 

juichend; — dit is waarschijnlijker, want ook in het Sun- 

dasch beteekent ngagêro, gebrul, geschreeuw, — _nga- 

goeroeh, gejuich, — gêro, gillen. (Misschien : brullende 

berg.) 

Sonja koening. — Koening (m. s. j. ) geel, — sonja (kw.) 

ledig, eenzaam, eenzaamheid. 

Sonja wênang. — Weênang, (j.) bevoegd, geregtigd. 

“_ Seda ratoe. — Ratoe (m. j. s.) vorstin, koningin, — (j-) 

ook vorst. — Sédah (hoog j.) siriblad, — séda (hoog j.) 

sterven, — sida (laag j.) doorgaan, plaats hebben, — 

sidda (skr.) voltooid, volvoerd, eeuwig , beroemd, erva- 

ren , — siddah (skr.) een hemelsch wezen, een halve god, 

die de streek tusschen de aarde en de zon bewoont. 

(Nog verscheidene andere namen van plaatsen beginnen 

met dit Sanskritsche woord, dat nu in de eene dan in 

de andere beteekenis moet opgevat worden, b. v. Sidajoe, 

van Sida ajoe, gelukkig volbragt, wel gedaan, — Sida 

kêling, zie hier onder.) 

Boerangrang. — Misschien Borangrang, van borang, 

(j-)voetangel van bamboe; zoo dat het beteekenen zou : 

overal met voetangels. 

8. Tangkoeban Praoe. Praoe (m. s.) vaartuig, schip, — tang- 
__koeban (s.) omgekeerd. 

Boekit toenggoel. — Boekit (m. s.) een heuvel, — toeng- 

goel (m. s.) boomstam, — (jav.) eene banier, vlag. 

Poelo sari. (Zie boven.) 

Manglajang. — Ngalajang (s.) klapwieken, — (jav.) mn 

de lucht zweven. 

Boekit djarian. —-Djarian moet misschien Tjarikkan (uit 

__te-spreken Tjari’an) wezen, en beteekent dan heuvel 
der schrijvers. — Tjerikkan beteekent in het Soendasch: 

geschre. 

Gérimbi. — Gèêrimbil beteekent in het Javasch: struiken, 

struikgewas. 5 
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Roejoeng. — Doejoeng is de naam van eene soort van visch , 
d en r worden veel verwisseld. 

Toempak roejong. — Toempak (s. j.) rijden. 
9. Patoewa. — Toewa beteekent oud, en hiervan kan het woord 

afgeleid zijn. | 

10. Kawah tjiwidei. — Kawah (s. j.) krater, — tjiwidei is de 

naam van eene beek, welke in dien krater ontspringt, 

van tji: beek en widei. 

11. Malawar. — Malawar (van mawar: roos) zou kunnen betee- 

kenen: overal met rozen. 

12. Wajang. — Wajang (m. j.) wajangpop, chinesche schim. 

Poentjak tjai. — Poentjak beteekent in het Soendasch: top, 

kruin, opperste gedeelte, en tjai: water. 

Rakoetak. — Rêkatak (j.) knappen, kletteren. 

Paténgténg. — Peting (s.) nacht, — tehing (s.) uitermate. 

Mandalawangi. — (Zie boven.) 

Boedjong. — Boedjang (m. s.) jongeling. 

Agoeng. — Agoeng (m. s.) groot, de voornaamste, (ook in 

het Jav. verkort in goeng). 

13. Goentoer. — Goentoer (m. s.) donder. 

14. Kawah kiamis. — Kawah (s. j.) krater, — kai of ki (s.) 

hout, — amis (s.) zoet, — kiamis: zoet hout, zoo wordt 

gewoonlijk de kaneel genoemd; — kaneelkrater. 

15. Kawah manoek. — Manoek (s. j.) vogel, — vogelkrater. 

16. Papandaijan. — Pandai (s.) ijzersmid, — papandaijan 

(s.) smederij. 

17. Tjikorai. — Orai (s.) slang, — tji (s.) rivier. Misschien 

Tji-kêraï: komkommer-sap, of komkommer-rivier. 

Kratjak, beteekent in het Javasch Alaauw of hoef van 

een beest, zooals van een buffel of van een paard. 

18. Télaga bodas. — Tèlaga (m. j.) een meer, — (s.) wel, 
bron, — bodas (s.) wit. 

Sida kêéling.— Sida, ziebovenSeda ratoe. — Kêling (m. j.)het 

land Telingga of Kalinga, op het schiereiland van Indië. Sida 

kêling misschien een hemelsch wezen of een heilige uit kêling. 

19. Galoenggoeng. — Gêloeng (j.)een haarwrong, — agoeng{s. j) 
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groot, — galoeng (m.) een opgeworpen weg tusschen twee 
waterpassen; — gong is wel een klanknabootsend woord , 
van daar gonggong (m.) blaffen, waarvan de Javasche woor- 
den gonggong, galonggong, gêlonggong afgeleid zijn. — 
Gêloeng agoeng beteekent derhalve: groote haarwrong, — 
galoeng agoeng een groote dam — en goenoeng galong- 
gong: bulderende berg. 

Sawal is de naam van eene maand van het jaar. 
Malémhong. — Malèmboeng (j.) opgeblazen, dik. 

20. Tampomas. — Tampoe (j.) slagregen, — mas: goud. — 
Volgens de inlanders, de omstreken bewonende, betee- 
kent tampo: glans penis. 

21. Tjerimai. — Têjêrmé (m. j.) de kleine zure vrucht van 
de Cicca disticha. 

22. Slamat. — Slamat of Slamet (m. s. j.) heil, geluk, zegen, 
gezegend, gelukkig, welvarend. 

25. Rogo djémbangan. — Iets dat den vorm van een badkuip 
heeft, van rogo (corpus, ligchaam, vorm) en djêmban- 
gan (badkuip, watertob.) 

24. Diëng. 
Praoe, — Praoe (m. j.) schip, vaartuig. 
Pakoeodjo. — Pakoe (m. s. j.) spijker, — odjo (j-) moet 

niet. — Pakodjo (kw.) een edelgesteente, een gele steen. 
Panggonan. — Panggonan (j.) plaats. — Pangonan (j.) 

weide, weideplaats. 
Tikél Panggonan. — Tikél (j.) dubbel, verdubbeld. 
Telerep. — Tèrêp is, in het Soendasch, de naam van eene 

soort van kleinen vogel, die met een mees vergeleken kan 
worden. Têlêrep kan beteekenen: vol van zulke vogeltjes. 

29. Séndoro — Soendara (skr.) fraai, schoon. 
26. Soembing. — Soembing (m.) gespleten, gapende, schaardig. 
27. Oengaran. — Oengaran (kw.) begin, — (j.) versch, (wordt 

gewoonlijk van een tijger gezegd, die men met een buffel 
laat vechten). 

28. Morea, berg van Japara: Moeriah bij v.d. Velde. — Betee 
kenis onbekend. 
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Djoko pêkik. — Djoko (j.) jongeling, — pêkik (j.) schoon, 
mooi. 

Télomojo. — Télo beteekent gescheurd (van den grond), 
scheur in den grond; mojo bet. begoocheling der zin- 
nen, illusie, iets dat slechts sehijnbaar voor de zinnen 

bestaat. ' 

Andong. — Andoeng is in het javasch de naam van eene 
plant, en bet. ook ongebruikt in voorraad liggend. 

29. Merbaboe — Meroe (skr.) berg, — baboe (m.s.j.) eene 

minne, — awoe (j.) asch, — rêbah (m.) instorten, — 
boe (m.) aarde. Het kan dus zijn: rêbahboe: ingestorte 

aarde — meroe baboe: moeder der bergen, — of, wat 
het waarschijnlijkste is, meroe awoe: aschberg. 

50. Merapi. — Meroe (skr.) berg, — api (m.) vuur. 

Plawangan. — Plaats van ingang, waar de deur is, 

zoooals srvÂc: in het Grieksch. 

51. Lawoe. — Lawoe (skr), — laboe (m.), — waloeh (s. j. — 

anagramma van lawoe) pampoen. 

Djopo larangan. — Djopo (j.) een toovergebed, —- laran- 

gan (m. j.) verboden. 
52, Pandan. — Pandan (m. s. j.) de bekende plant Pandanus, 
55. Wilis. — Wilis (kw.) groen. 

Ngebel. Onbekend. 
54. Kéloet. — Kêloet of Kêloed (j.) een veger. 

35. Kawi. — Kawi (kw. skr.) een dichter, geleerd, wijs. 

36. Ardjoeno. — Ardjoeno (j.) eigennaam van den. derden zoon 

van Pandoe, — (skr.) een boom (Pentaptera sp.), een 

paauw, — de eenige zoon zijner moeder, — witte kleur. 

Widadaren. — Widodaren (j.) het verblijf der Widodari’s, 

hemelsche nimfen, 
37. Pénanggoengan. — Pênanggoengan, (j.) borgtogt, borg- 

stelling. 

58. Téngger. — Tèngger (k.) heuvel. 
Batok. — Batok (m.j.) een kokosdop. 
Bromo. — Bromo (k.) vuur, — Brâhmá (skr.) eigennaam 

van de eerste godheid en der Indische 
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Boeda lêmboe. — Boeda, eigennaam van den leeraar der 

Boedisten, — lêmboe (j.) koe. 
Garoe. — Garoe (s.j.) hark, egge, — ook aloëhout. 

59, Semeroe, of Mahaineroe. — Soemeroe (skr.) de heilige 

berg; van Soe: excellent, en meroe: de zetel van Brama. — 

Maha (m.s.j. skr.) groot, hoog, verheven. Maha meroe: 

de groote, verhevene berg. _ 

40. Lamongan. Onbekend. 
41. Ajang. — Beteekent in het Soendasch wensch, begeerte. 

Argopoero. — Argà (k.) berg, — poerâ (k.) stad; 
42, Ringgit, — (j-) beteekent een wajang-pop, en eene dan- 

seres of dansmeid; het zal wel eene benaming van een 

berg zijn, zooals die Jungfrau in het Hoogduitsch. Vol- 
gens Winter mòet Ringgit (j.) ook de bai. van een muur 

beteekenen. — Ringkit. (m.) kanteelen, schietgaten. 
Ranoe. — Ranoe (k. ) water. 

45. Rawon. — Rawan (j.) eene houtsoort, waarvan de gam- 
bang (een rij houten toetsen op een bak) gemaakt wordt. 

Koekoesan. — (j.) Eene omgekeerd kegelvormige, van bam- 
boe gevlochten mand, waar de rijst in gedaan en zoo 

m een pot gekookt wordt. 

44. Boeloeran of Telaga woeroeng. Onbekend. 
45. Tdjèn. — Idjèn (j.) afzonderlijke, alleenstaande (berg). 

Ranté. — Ranté (m.s. j.) ketting. 
Péntil. — Pêntil (j.) de tepel van de borst, — ook (s. j.) 

eene jonge kleine vrucht. 
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TWEEDE AFDEELING. 

DE VULKANEN EN VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Bijdragen tot de geschiedenis der vulkanen van 

WEST- EN MIDDEN-JAVA. 



INLEIDING. 

Reeds in 1842 had ik de tot op dat tijdstip toe door mij 

onderzochte vulkanen beschreven en enkele gedeelten daarvan 

onder den titel van «bijdragen tot de geschiedenis der vulkanen 

in den Indischen Archipel» in het Tijdschrift voor Neêrlandsch 

Indië (te Batavia) door den druk. bekend gemaakt. Het begin 

der door mij later (in 1844) geschrevene «schetsen, ontworpen 

op eene reìs over Java,» is in hetzelfde Tijdschrift verschenen. 

Ten einde een gelijkvormig geheel te leveren, heb ik die wet- « 

nige uitgegevene bladen hier wederom doen afdrukken. Zij zijn 

evenwel geheel omgewerkt, met vermelding tevens van al het- 

geen, na dat tijdstip, omtrent vulkanische uitbarstingen en alle 

andere belangrijke gebeurtenissen in de natuur van Neêrlandsch 

Indië, mij nader bekend geworden is, hetzij door eigene waar- 

nemingen of door de Javasche courant, of door dsondelinge en 

schriftelijke mededeelingen der inwouers dezer kolonie. Vele van 

die mededeelingen ben ik verschuldigd aan de welwillende be- 

antwoording aan het door mij gedane verzoek in het Tijdschrift 

voor Neêrlandsch Indië in Deceimber 1843, waardoor mij talrijke 

berigten en ophelderingen over natuurverschijnselen uit alle 

oorden van den uitgestrekten Indischen Archipel geworden zijn 

en waarvoor aan de berigtgevers, bij dezen, mijn opregte dank 

betuigd wordt. Ook heeft de Indische Regering zelve, door aan- 

schrijvingen aan de plaatselijke Overheden en door mededeeling 

der authentieke stukken, krachtig tot het volledig maken dezer 

berigten medegewerkt; bijzondere verpligting heb ik daaromtrent 

aan den heer C. Visscher, Algemeenen en der Regering. 
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De door mij verzamelde berigten zijn, wat den geheelen In- 

dischen Archipel aangaat, volledig tot aan het einde van 1847, 

terwijl zij omtrent Java alléén tot aan het einde van Augustus 

1848 zich uitstrekken, alzoo tot kort voor mijn vertrek. Ook 

de verkregene uitkomsten van een hernieuwd verblijf in Di-eng, 

(in het laatst van 1845) en een herhaald onderzoek van het 

uitwerpings-terrein van den Galoeng-goeng (in October 1846) 

zijn hier vermeld. Bij dit onderzoek heb ik de officiele berigten 

omtrent de merkwaardige uitbarsting van den Galoeng-goeng in 

1822, waarvan ik in mijne «bijdragen» slechts eene voorloopige 

schets gegeven heb, uitvoerig en kritisch uitgewerkt en getracht 

op de plaats zelve eene naauwkeurige, op stellige daadzaken 

gegronde beschrijving van dezelve te ontwerpen. 

De gebeurtenissen in de natuur gedurende 1848 en 1849 

zullen in een aanhangsel bekend gemaakt worden, terwijl ik 

het voornemen heb in het vervolg jaarlijks zulk een bijvoegsel 

te leveren. 

De teekens achter iederen berg staande, zijn reeds in de 

eerste afdeeling van dit werk verklaard. Slechts kegelvormige 

toppen van trachiet en van deze alleen die, welke zich hooger 

dan 500’ boven hunne basis verheffen, worden hier vermeld 

en onder de bergen opgenomen, voor welker namen men in 

gedachte eene G (Goenong) plaatsen moet. Alléén liggende, nog 

dampende solfatara’s zijn onder de vulkanen begrepen. 

Nog herinner ik hier, dat, behalve op de grootere platen, 

ook op de andere teekeningen en gravures, in dit werk voor- 

komende, alle Javaansche (of Maleische) namen met een 

U in plaats van OE geschreven zijn. 
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1. POELO RAKATA. © 

Wij beginnen de optelling der vulkanen van Java met eenen 

kegel, welke zich in de straat Sunda verheft en in de voort- 

gaande lengterij dezer vulkanen gelegen (de lengte-as van het 

eiland volgende), niet tot Sumatra gerekend kan worden, maar 

blijkbaar de aanvang der van het W. 12/2 ten N. naar het 0. 

12t/se ten Z. loopende Javaansche vulkanen-reeks is. 

Van dit punt af zullen wij de rigting van het W. naar het 

O. volgende, op het eiland voortgaan en elken vulkanischen 

berg, zoo als dezelve in de rij volgt, bezoeken; evenwel zullen 

slechts de bergen met kraters door een nommer aangewezen 

worden. 

Poelo Rakata (ook wel P. Krakatoa of Krakatau genaamd) 

verheft zich, van den voet tot den top met bosschen bedekt, 
steil uit de zee en is even zulk een kegelvormige eilandberg 

als Poelo Bessie, of Sibessie. Volgens Berghaus:) zou in 1680 
deze berg eene uitbarsting van puimsteen ondergaan hebben, 

en wel in zulk eene groote hoeveelheid, dat de zee er mede 

bedekt was; brokken grooter dan een vuist werden uitge- 

worpen. 

Van den G. Dadap in het binnenland van Bantam liggende, 

gezien, heeft het eiland Poelo Rakata (zoo wordt het door de 
bewoners aldaar genoemd) juist dien vorm, zoo als ik hetzelve 

fig. a afgebeeld heb. Een ander donkerder en bij gevolg naderbij 

gelegen eiland, hetwelk dáár Poelo Lampo Tjikoning genaamd 

wordt, waarschijnlijk hetzelfde als Poelo bessie of Tji bessie 

1) Länder und Völkerkunde. II. pag. 718, zonder opgave der bronnen. Men verge- 

lijke ook mijne „„Battalande” I. pag. 5, en de profielen der beide bergen op de kaart 

van Java door Berghaus, met de mijne hieronder geplaatst. 8 
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(Sibessie) der kaarten, is afgebeeld fig. b. — Ik peilde van Dadap 

af de hoogste spits van a in het N. 562/ ten W. en van 5. in 

het N. 453: ten W. 

POELO PANA HITAM. O of? © 

De piek van het z. g: Prinsen-eiland in de straat Sunda; on- 

bekend. } 

2. KARANG. 5 — Br. 645. — L. 106.00. 1) 
5. POELOSARIE. &5 — Br. 6.17. — L. 105.54. 

Deze beide vulkanen van Bantam, welke de eenigste hooge. 

kegelbergen dezer Residentie zijn, hebben op eenen afstand. ge- 

zien den vorm van eenen tweelingvulkaan, hoewel hun voet door 

Ed 

*) Bij dezen en alle volgende vulkanen van Java beteekent Br. == Ô == zuidelijke 
breedte en L. == oostelijke lengte van Greenwich in graden en minuten. — De geo- 
graphische positie zal voor de hoogste toppen van die vulkanen opgegeven worden, 
waar zij door triangulatie naauwkeuriger bekend geworden is. 

f 



eene diepe dalkloof gescheiden is, waarin het water uit eenen 

meer N. W.gelegen ketel zich ontlast. — Deze twee bergen zijn 

de eenigste welke niet door mij beklommen zijn, hoewel ik mij 

in het Z. en Z. O. derzelven eenigen tijd heb opgehouden, tot 

het doen van nasporingen omtrént de kolenbevattende vlot-for- 

matie, welke zich aldaar bevindt. Zij zijn bijna aan alle zijden 

door vlakke dieplanden omringd, en van hunnen zuidelijken 

voet daalt het land, met een labirint van heuvelen bedekt, door 

valleijen in alle rigtingen doorsneden, tot aan de zuidkust lang- 

zaam af; er is geen spoor te vinden van die bergketen, welke 

op de kaart van Raflles en anderen aangewezen is. Volgens 

trigonometrische metingen door den tuitenant Melvill van Carnbée, 

bereikt de Karang met zijne breede stompe kruim, eene hoogte 

van 5859’ en de Poelosarie; kleiner en spitser toeloopendé, 

4061 rijnl. voeten.t) Beide zijn tot op hunne kruin met 

bosschen begroeid. 

Aan den N.W. voet vanden bergkring, welke N. westwaarts 

van beide heenloopt (de G. Balie, waarvan misschien de G. 

Djalo en Djoenging slechts enkele punten zijn?) tusschen dezen 

en de straat Sunda nabij Anjer, ligt eene groote, ovale, ketel- 

vormige diepte, Dano, gedeeltelijk met water gevuld en door 

talrijke Kaimans (Crocodilus biporcatus) bewound; haar bodem 

is week en slibberig, en verscheidene vlakke eilanden met boomen 

begroeid, liggen in het meer verstrooid. Haar overtollig water 

ontlast zich door eene spleet in de diepste plaats van den kring- 

vormigen rand, die haar omsluit, in het westen, waar eene beek 

naar de nabijgelegene kust stroomt en eenen waterval vormt. 

Dit moeras is genetisch analoog met de meren van den Lemon- 

gan, met het Sinkara- en bovenal met het Dano-meer op Suma- 

tra; het is evenwel niet meer zoo diep als vroeger en wordt hoe 

langer hoe meer met slijk opgevuld. Wanneer men het verhaal 
van reizigers gelooven kan, ontstaat deze aanslibbing grootendeels 

door een opborrelen van warm water ensslijk onder uit de kom 

t) Deze verdienstelijke officier heeft de gezigtshoeken van vele bergen gemeten en 

derzelver hoogte berekend. (Over de hoogte der bergen in aen Oost Inl. Archipel, 

in het Tijdschrift voor N. IL. pag. 502—548). 
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van den Dano zelven, bijna in het midden, waar ook tevens gas- 

soorten mede opstijgen, die eene reuk van zwavelwaterstofgaz 

rondom verspreiden. | 

PAJONG. O 

De Pajong (ook Goenong Oedjong Koelon:) en een gedeelte 

van denzelven G. Pannanjoan genaamd) is een 1450 par. voeten 

hooge trachietberg zonder krater. Hij staat van alle andere vulk: 
bergen door het neptumische diepland van zuid Bantam geschei- 
den, geheel geïsoleerd en beslaat geheel de uiterste Z. W. 
punt van het eiland, terwijl hij naar alle rigtimgen in stralen 
zacht afdaalt, waarom de Javanen hem den naam van G. Pajong 
of Regenschermberg gegeven hebben. De 200 tot 500 voet 
hooge rotspilaren, op de toppen met bosschen bedekt, welke 
zich aan de westkust verheffen;) tusschen Oedjong Sanjiang 
troeng en Oed: Koelon, kunnen beschouwd worden als afge- 
scheurde gedeelten van zijnen voet, die steil in de zee afloopt. 
Deze rotsen hebben de sedimentlagen doorbroken en verbrijzeld 
en vormen gedeeltelijk, zoo als de Karang Rangkong, trachiet- 
naalden, aan beide zijden door veranderden zandsteen of hard 
gebrande klei, als in eene schede (korst) ingesloten. In eenige 
dezer rotsen b. v. in de Karang Sanjiang Sira, zijn holen door 
zwaluwen bewoond, wier eetbare nesten zelfs in deze schrik- 
verwekkende wildernis, een der meest woeste kusten van Java, 
aan de bespieding van den mensch niet ontgaan. 

Eerst in mei 1846 gelukte het mij deze geheel onbewoonde 
kust te bezoeken, wier ongastvrije klippen en rotspunten, op 
hare toppen (hooger dan de dom van Straatsburg) met de 
prachtigste bosschen begroeid, de eersten waren welke ik 12 
jaren geleden van het schoone Java zag. 3) 

t) Oedjong =— hoek, Koelon — West. : 
a aen wienen es — K. Kalappa Boerrom. — K. Lawang. — 
pek, gerne — K. Rangkong. —K. Boerong ajam. —K. Goa pon- 

®) Zie mijne Reis door Java Pag. 27. 



BONGKOK. O 

Dezen naam draagt het hoogste gedeelte van de bergketen 

in de westelijke helft van Zuid Bantam. Zij ligt bijna in het 

parallel van den Salak , en op 106°10' oost. lengte van Greenwich. 

Volgens mijne schatting bereikt zij hoogstens 4000’ en heeft 

mede den vorm van eenen zeer breeden, stompen kegelberg. In 

deze niet zeer hooge bergstreken van de districten Lebak , Tji- 

langkahan en Sadjira, wáár, onder het geheimzinnige kleed 

van onbewoonde oorspronkelijke bosschen, niet te ontwarren 

berg- en heuvelketens elkander doorkruisen , zijn de talrijke top- 

pen slechts gedeeltelijk van vulkanischen steen, van Trachiet, 

Doleriet, terwijl benevens deze ook oudere eruptie-steenen 

voorkomen, zoo als : Dioriet, Dioriet-lei (schiefer), ja ook Ser- 
pentin met aders van asbest. Het is eerst sedert kort dat ik 

deze streek tot het voorwerp van mijn onderzoek gemaakt heb. 

Naar het oosten nemen deze Sadjira’sche gebergten steeds in 

hoogte toe; zij vormen met bosschen bedekte, 4000 voet? hooge, 

breede kammen en loopen tot aan den Salak door. 

4. JASSINGA. © — Br. 6.56 — L. 106.56. 

Noordwaarts niet in, maar aan den noordvoet van deze cen- 

traal-keten is de berg Jassinga uitgebroken. Dezelve is een breede 

kegelvormige berg, hoogstens 2000 voet boven de oppervlakte 

der zee uitstekende, wiens trachietische steensoort en krater- 

vormig uitgeholde top eenen vroegeren, reeds lang uitgeblusch- 

ten vulkaan aanduidt. 

In deze streek, in de beekklooven aan den noordvoet van de 

grensbergen tusschen Bantam en Buitenzorg, heeft men het 

eerst enkele stukken Graniet gevonden, welke steensoort overi- 

gens op Java nergens voorkomt. Dit zal minder bevreemdend 

zijn, wanneer men zich de overige, door mij ontdekte en bo- 

ven vermelde, oudere plutonische en gang-gesteenten in de bergen 

van West-Bantam herinnert. Oostwaarts van de Wijnkoops-baai 
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vindt men behalve deze steensoorten nog Melaphier, Sijeniet- 

porphyr (eene geheele keten), — Groensteen, met vele groote 

kristallen van diallag (diallag-porphyr), en eene Gabbro-achtige 

steensoort, welke allen uit min of meer breede spleten te voor- 

schijn gekomen zijn. Men ziet dikwijls duidelijk dien zandsteen 

door Gabbro doorbroken, welke im Zuid-Bantam, b. v. bij Fji- 

sihie, Tjimadhoer, zoo menigvuldig voorkomt en (benevens plast: 

klei, schieferklei en bovenop met eene zeer dikke laag helder 

gelen, harden, digten, koraalrijken kalk) een lid is van eene 
formatie-groep, in welke ik nu reeds 75, tusschen 5 en 10 voet 
dikke steenkolenlagen aangewezen heb en waaraan ijzerkies en 
kleiijzersteen niet ontbreekt: 

(Ik herinner hier ook aan het bestaan van Sijenict in den 
krater van den Kloet). 

HALIMON. O 

Ook in het zuiden van deze centraalketen verheft zich een 
berg en al moge hij niet door eenen krater doorbroken zijn, hij 
is toch kegelvormig (en trachietisch?) en na den Salak de hoogste 
dezer streek. Volgens den heer Hasskarl, die dezen berg be- 
klommen heeft, is hij 5000’ hoog. Hij wordt gepeild in het 
noorden van Palaboean Ratoe (Wijnkoopsbaai):, 1) waar men hem 
G. Halimon noemt; oosterlengte omstreeks 106° 20’. Zijne verba- 
zend zware ribben (waarvan ik er verscheidene overgeklommen 
heb), bestaan uit trachiet en dalen steil naar de noordelijke kust 
van de baai af, welke op de meeste plaatsen als een steile rots- 
wand aan de zee grenst. 

Vele dezer ribben, eer dat zij onder de oppervlakte der zee 
voor het oog verdwijnen, rijzen op verscheidene punten weder 
omhoog en vormen verhevenheden, waarvan eenige b.v. de G. 
Pangellesseran (1009: hoog) belangrijk genoeg zijn, om als kleine 
kegelbergen aangemerkt te kunnen worden. 

!) Naauwkeuriger in het N. 6° W. van Aloen atoen (het midden wan zijnen top). 



PERWAKTL O 

“Eene tweede en kleinere top der keten, nader bij den Salak 

gelegen en wel W.Z. westwaarts van dezen, is de Perwakti en 

een derde nog kleinere de G, Oendoet Z. westwaarts van. den 

vorigen; andere toppen van eenige beteekenis worden in den 

omtrek van den G. Salak niet gevonden. t) 

5. SALAK. Oen ® 

A. Topographisch overzigt. 

Deze berg verheft zich met eene zeer zachte helling ten Z. W. 

van Buitenzorg. 

Br. 6°45'. L.106° 46. 

Hoogte boven de zee 6760’ (de hoogste top Gajak). 

Tot over de 2000 voet hoogte strekt zich de aanbouw van 

rijst in Sawa’s uit; daarna ontwaart men (tot op eene hoogte 

van 5500’ door koffijtumen afgewisseld) de oorspronkelijke wou- 

den, welker donker groen nu alles, zelfs de steilste toppen, 

overdekt. 

Op het eerste gezigt namelijk schijnt de kruin van den Salak 

uit verscheidene bergen te bestaam. Onder dezen onderscheidt 

men er bijzonder drie: den Salak, den Gajak en den Tjiapoes, die 

in eenen driehoek tegen elkander geplaatst, als hooge bergzuilen 

of pieken verre boven het land uitsteken, maar die niets anders 

zijn dan hoogere punten van eene en dezelfde bijna kringvor- 

rn anak; namelijk van den. ouden kraterrand des vulkaans. 

1 Ik heb al deze gebergten meermalen bij het hdhnsie weder, b. v. van den: meer 

dan 9000’ hoogen spits van den Manellawangie en van den top van den Salak zelf 

overzien. Ik heb mij weken lang in de Passangrahans aan den Salak, zooals te Tji- 

boraijoet aan de oostzijde en te Tjitjadas aan de zuidzijde opgehouden, maar geenen 

„mt. Gagak” ( selens de: kaart van DRaiflee): leeren kennen ’ welks heid de ngerenk 

n der vier punten van den éuden kraterwand van den Salak (Badak, Salak, Gajak 

en Tjiapoes) die den naam van Gajak draagt, bedoeld? 
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Overal onbeklimbaar en op vele plaatsen loodregt stort zich de 

binnenzijde van dezen wand naar beneden en omschrijft eenen 

afgrond, die van boven als een ketel gesloten is, maar dieper bene- 

den zich noordwaarts in eene zeer groote kloof (de Djoerang Tjia- 

poes) verlengt, die aan het zamengeloopene water, door de Kali 

Tjiapoes, eenen uitweg verschaft. De geheele bergmassa schijnt 

hierdoor als in twee helften gespleten en juist door deze bergkloof 

ziet men van Buitenzorg in het duistere, met bosschen begroeide 

binnenste van de kolk. Nergens evenwel ontwaart men meer 

in dezen ouden krater het minste spoor van vulkanische werk- 

zaamheid; slechts aan de uitsterste W. helling van het gebergte, 

verre van daar, ziet men, door weelderig bosch naauw om- 

geven, eene solfatara, met vele kleine scheuren en openingen 

in den bodem, uit welke zwaveligzure dampen sissend naar 

buiten dringen. 

Deze solfatara, welke midden im bosschen aan de westzijde 

van den Salak ligt, in de rigting naar den Perwakú, is, als de 

meest nabij Batavia gelegen krater, sedert mijne beklimming 

van den berg door verschillende reizigers bezocht. Zij is in alle 
hare verschijnselen niet onderscheiden van vele andere van deze 

soort, welke op Java aangetroffen worden, zoo als vele in Di-eng, de 

Kawa Manok, de Waijang, verscheidene aan de afhelling van den 

Tankoeban Prau, van den Loeboe-Radja op Sumatra, aan den 

Wilis en anderen, en wier uiterlijke physiognomische vorm al- 

alleen gewijzigd wordt door hare hoogere, ‘droogere ligging aan 
steile afhellingen, of haren grooteren rijkdom aan athmospherisch 

water, hetwelk onophoudelijk er instroomt, wanneer zij in eene 

diepte liggen. De voornaamste kenmerken zijn, van de eerste 

soort: zwaveldamp en zwavelig zuur, drooge omgewoelde grond, 

zwavel-kristallen en voornamelijk eene korst van gesublimeerde 

zwavel aan de openingen; van de tweede soort, zwavelwater- 

stof, warm water, dat of eenig vrij zwavelzuur, of opgeloste 

zwavelzure kleiaarde, (aluin) bevat, borrelende water-plassen, 

heete modderpoelen uit graauwe kleiaarde met'eenig zwavel 
vermengd bestaande, kleine slijkvulkanen, weeke slijkgrond, 

waar men inzakt; terwijl eene geelachtig bleeke kleur der 
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kale plekken midden tusschen het weelderigste groen der bos- 

schen, het verdord zijn der meest nabijstaande boomen en eene 

menigte verbleekte, in elkander vallende rotsbrokken (som- 

tijds ook de vorming van pluim-aluin) aan heide soorten ge- 

meen is. 

Eene naauwkeurige voorstelling van den vorm des Salaks geeft 

het in den atlas bijgevoegd profiel. Fig. Î vertoont hem zoo als 

hij uit Buitenzorg gezien wordt in het Z. W. Men ziet van 

dat punt af in zijnen ouden met bosschen begroeiden krater, 

welke zich in de Djoerang Tjapoes verlengt. Op zijnen weste- 

lijken wand merkt men den omtrek der scherp begrensde schaduw 

van de oostelijke helft des bergs, door de morgenzon gewor- 

pen, op. Men ziet zijne drie punten (Salak, Gajak en Tjapoes) des 

morgens reeds door de zon verguld, wanneer het lagere land 

nog in de schaduw ligt. 

B. Geschiedenis van zijne uitbarstingen. 

De eenige bekende uitbarsting van dezen vulkaan had plaats 

in 1699, in den nacht van den 4den op den Sden Januarij. t) 

De aardbevingen, met welke zij vergezeld was, werden ten- 

zelfden tijde in Batavia, Bantam en in de zuidelijke streken 

van Sumatra (de Lampongs) gevoeld, en waren zoo hevig, dat 

in Batavia (op eenen afstand van 40 eng : mijlen van den berg) 
slechts weinige huizen en muren zonder scheuren bleven, ter- 

wijl, bij het geheel instorten van 20 huizen en 21 hutten of 

lootsen, 28 menschen om het leven kwamen en een groot 

aantal gewond werd. Men zag verschrikkelijke bliksem- of 

vuur-stralen door de lacht schieten, snel gevolgd door slagen, . 
die naar het gebulder van zwaar geschut geleken. De massa 

van vulkanischen modder en zand, welke daarbij werd uitge- 
braakt, was zoo groot, dat verscheidene rivieren daardoor in 

haren loop “gestuit werden en vernielende overstroomingen te 

weeg bragten. In het bijzonder werd de mond van de zooge- 

*) Verhand. v. h. Bat. Gen. v. k. en w‚t, 2. pag. 55. 

„ 
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naamde Groote Rivier door de aangestroomde uitwêrpings-” 
stoffen schier geheel verstopt. 

Het is zeker dat deze uitbarsting uit den, door mij zooge- 
naamden, ouden krater van den Salak (welke ontzettend diep 
tusschen de vier bovengenoemde, door slechts weinig lagere 
smalle verbindingsruggen te zamenhangende toppen afdaalt en 
lager de Tjiapoes kloof vormt), plaats had, hoewel deze krater 
thans geheel uitgebluscht en met digte bosschen geheel ge- 
vuld is. 

Het is deze uitbarsting (voorafgegaan en vergezeld door he- 
vige aardbevingen, 1) welke hét meeste en in den kortsten tijd 
tot de aanvulling met modder der rivieren bijgedragen heeft, 
welke zich bij Batavia in de Java’sche zee uitstorten. Van dien 
tijd af is de bovengenoemde Groote rivier door eene zandbank ver- 
stopt. De moddermassa’s, welke deze rivieren mede afvoerden 
en waaronder eene menigte boomstammen, benevens overblijf- 
selen van tamme en wilde dieren, ja zelfs waterdieren vermengd 
waren (krokodillen en visschen), wier dood veroorzaakt werd 
door de vreemde bestanddeelen , waarmede hun element bezwan- 
gerd was, — deze massa’s zullen waarschijnlijk door de talrijke 
instortingen (bergvallen), welke door de aardbevingen, volgens 
de berigten (Verh. Bat: Gen: 1. C.) aan de hoogere aardoevers 

rivieren plaats grepen, zeer vermeerderd geworden zijn, 
zoodat niet alle deze, met het water vermengde stoffen, vul 
kanische uitwerpselen (d.i. asch, met athmospherisch water tot 
modder vermengd) — waren. Hierdoor alléén kunnen reeds die 
groote overstroomingen ontstaan zijn, wanneer het water door 

_ deze instortingen verstopt, opgedreven werd en dan plotseling 
doorbrak. | 

C. Bezoek van reizigers. 

In 1851, den 2e Julij, werd ‘deze berg door Macklot, Korthals, Müller en van Oort beklommen. Dit vernam ik bij 

1) Men beweert niet minder dan 208 schokken gevoelt te hebben. 
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toeval in het jaar 1858 in de maand October, toen ik mij op 

den top Gajak bevond en door een opschrift nog in tijds be- 

merkte, dat deze top reeds te voren door reizigers bezocht was 

geweest. 

De westelijke solfatara van den Salak werd in ! November 1858 

door een gezelschap van wetenschappelijke reizigers van Batavia 

bezocht en in den eersten jaargang van het tijdschrift voor NL. 

(2de deel pag. 486) beschreven. 

D. Gedaante-verwisselingen van den vulkaan. 

Het schijnt ontwijfelbaar, dat de uitbarsting van 1699, waar- 

van de geweldige kracht zich bijzonder noordwaarts openbaarde, 

uit de zoogenaamde Djoerang Tjiapoes ontstaan is, welke aan 

deze zijde openstaat en‚ in de hoogste streken tusschen de drie 

toppen, geheel de gedaante heeft van eenen ketelvormigen krater. 

Welligt werd deze kloof, deze halfzijdsche kraterspleet, eerst bij 

de gemelde groote uitbarsting gevormd (of ten minste vergroot), 

ter plaatse van eene vroegere kleinere opening door den berg- 

top, die vóór: deze uitbarsting denkelijk eenen veel hoogeren 

kegeltop uitmaakte. Van dien tijd af tot nu toe, schijnt evenwel 
de berg, behalve de vorderingen van den plantengroei, in het 
tijdvak van 145 jaren, geene veranderingen ondergaan te hebben; 

alle hoogten en diepten zijn met digt woudgeboomte bedekt, 

en men ziet geene fumarolen meer in den ouden krater 
dampen. 

De solfatara aan de westelijke helling van den berg is waar-. 

schijnlijk sedert deze uitbarsting ontstaan en in deze, mitsgaders 

in nog eene solfatara, omtrent vier Engelsche mijlen Z. Z. W. 

van de eerste verwijderd, vertoont zich de eenige nog overblij- 

vende werking van den ouden vulkaan, door de bead 

van zwavelig-zure dampen. 

Geweldige uitbarstingen hebben, voor zoo veel men wi uit 

geene dezer solfatara’s immer gdeats gehad. 
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6. PANGGERANGO (en MANELLAWANGIE). © 

A. Topographisch overzigt. 

Deze onmiddelijke nabuur van den Salak ten oosten vormt, 
met den Gedeh vereenigd, een zamengestelden kegelberg en 
is als zoodanig een der grootste en meest uitgestrekte vulkanen 
van het eiland, weshalve men daaraan gevoegelijk den naam 
Gedeh in den uitgestrekten zin kan geven. In omvang komt 
hij het Tingger-gebergte nabij. Hij verheft zich ten Z. O. van 
Buitenzorg op schier den dubbelen afstand van den Salak, doch 
alleen de Panggerango en Manellawangie zijn van dat oord zigt- 
baar, niet de Gedeh in den beperkten zin. De Manellawan- 
gie of hoogste top heeft: Br. 6.50 — L. 107.00 en hoogte boven 
de zee 9526 (Z. O. rand). 

Tot op eene hoogte van 5000 voeten vindt men op het Ge- 
deh-gebergte nog dorpen en velden en veel hooger dan op den 
Salak zijn de koffijtuinen door de wouden heen aangelegd, 
wier grenzen derhalve in eenige streken tot 5900’, in anderen 
tot 4000’, en op sommige breede bergruggen zelfs tot nabij 
5000’ hoogte terug gedrongen zijn, terwijl ze slechts op enkele 

plaatsen, vooral in kloven, tot eene hoogte van 5000’ afdalen. 
Vóór het gebergte, ten noorden, ligt de woudrijke bergke- 

ten van den Megamendong, die zich eerst van het N. W. naar 
t Z. O. strekt, maar zich op het punt, waar de postweg er 
over loopt, bijna regthoekig ombuigt, om zich, onder den naam 
van Gegger-Bintang, in de rigting van het N. N. 0. en Z. Z. 
W. (altijd hooger rijzende), voort te zetten en regtstreeks in 
eene van de lengte-ribben van den Manellawangie over te gaan. 
Op deze wijze wordt door den Panggerango ten Z., den Geg- 
ger-Bintang ten O., en den Megamendong ten N. O. en N., het 
heerlijke plateau-land van Tjiceroa (2500) ingesloten, waar men (bij Sampaij, 5000’) de hoogste suikerplantaadjes van het 

5500, eene lijn cirkelvormig om het geheele gebergte (den 
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Gedeh in den uitgestrekten zin) trekt, verkrijgt men de ge- 

middelde grenslinie der koffijtuinen, terwijl men aldaar werkelijk 

bestaande wegen aantreft, over welke de ambtenaren voor de 

kultuur (kontroleurs, inspecteurs en residenten) hunne tournées 

afleggen en door welke de 17 Passangrahans van het gebergte 

onderling verbonden zijn. Beneden deze grenslinie ligt het be- 

bouwde en bewoonde land en daarboven strekken zich de on- 

bewoonde bergwouden uit. 

Het schijnt dat de Gedeh (in den uitgestrekten zin) reeds 

bij zijne eerste oprijzing door twee kraterkolken doorboord is 

geworden, welke men thans nog duidelijk onderscheiden kan. 

Hare randen zijn onderling verbonden door eenen zadelvormig 

uitgeholden rug (Passir halang genaamd), die de hoogste ver- 

eenigingsrug tusschen twee vulkanen op dit eiland is en eene 

hoogte heeft van 7870 par. voeten boven de zee. 

Thans vestigen wij vooreerst het oog op de N. westelijke 

bergkolk of vulkanische opening, namelijk op den Goenong 

Panggerango. Zij is verreweg de grootste en wordt omsloten 

door twee in eenen halven kring gedraaide bergruggen, namelijk 

kratermuren, van welke de zuidelijke Goenong Sella 1) en de 

noordelijke Goenong Panggerango worden genaamd. Hunne lood- 

regte binnenwanden staan tegen elkander over, terwijl de buiten- 

helling, zoo als die van alle vulkanen, in smalle ribben gespleten 

is, welke zich in meer en meer van elkander afwijkende lijnen 

dieper langs den berg nederkronkelen. Wanneer men zich deze 

ribben voorstelt als naar binnen en boven verlengd, zoo loopen 

zij gelijk de stralen van een regenscherm, in een denkbeeldig 

punt te zamen en dit punt komt met het wezenlijke centrum 

van den aanwezigen krater overeen; eene zeer karakteristieke 

bergformatie, die ons de verheffings-kraters van Leopold van 

Buch herinnert. De lengte-ribben van den noordelijken krater- 

muur (Goenong Pangerango) strekken zich, allengskens dieper 

*) Hij wordt ook G g Rompang g d, doeh wij behouden liever den naam 

Sella, om verwarring voor te komen met de in den krater van den Gedeh aanwezige 

rots Goenong Rompang. d 

bp À 
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afdalende, verre W. N. westwaarts wit en loopen die van den 

Salak te gemoet, met welke zij zich tot eenen vlakken midden- 
rug vereenigen, welks geringe hoogte van slechts 1650’ boven 

zee (boven de dessa Tjitjoerroek), hem als den laagsten bergrug 
tusschen twee vulkanen op het geheele eiland onderscheidt. De 
beide kratermuren zijn echter niet geheel gesloten, maar in het 
Z. W. van het centrum des kraters door eene kloof gespleten, 
die aldaar eene loodregte diepte heeft van 700 voet en de diepste 
van het gansche gebergte is. Het beekje Tjikoeripan, dat zonder 
deze kloof binnen den ketel tot een meer zou aangroeijen, heeft 
door haar zijne uitwatering. Ook is de ketel, dien wij den (ouden) 
krater van den Panggerango zullen noemen, geenszins ledig, 
maar gedeeltelijk opgevuld met eenen reusachtigen eruptie-kegel, 

die onmiddelijk aan den binnensten voet van den kratermuur 
zich begint te verheffen en majestueus in de lucht opstijgt, om 
uit de hoogte der wolken op den ouden kraterrand neder te 
zien. Het is een regelmatige en steile conus, waarvan alleen de 
uiterste spits dwars afgebroken is. De beide kratermuren, 
Sella en Panggerango, omringen hem echter niet geheel, maar 
sluiten zich aan zijne helling, op eene hoogte van 1100 voet 
beneden zijnen top zijdwaarts aan, de eene ten N. en de andere 
ten Z., zoodat het grootste gedeelte van zijnen oostelijken kant 
niet ingesloten wordt. Hij barstte dus niet in het centrum van 
den krater uit, maar nabij het oostelijke gedeelte van den muur 
en herinnert ons de nieuwe eruptie-kolk van den Gedeh, die 
insgelijks niet in het midden des kraters, maar digt aan den 
voet van den kraterwand is opgerezen. Het hoogste Z. 0. punt 
van zijnen geknotten top is 9226’ hoog, derhalve 1176 hooger 
dan zijn N. westelijken kratermuur Panggerango.1) Zijn naam is 
Manellawangie. 

De diameter van den krater, uit welken hij oprijst, bedraagt 
van het N. naar het Z. (te weten de bovenste rand) 11/, Eng. 
mijlen en de diameter van zijnen top 1100 voet. Krater en 

*) De bewoners van Tjipannas, die den P cpus angerango niet kunnen zien, geven dezen 
naam verkeerdelijk aan den Manellawangie. 
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kegel zijn evenwel met onafgebroken duister woud bedekt, tot 

diep in den ketel, waar de kloof van de Tjikoeripan begint. 

Hier is het, waar nimmer door het gedruisch van menschen, 

gestoord, de meeste Rhinocerossen hun verblijf houden. Alleen 

het zacht-uitgeholde midden van den’ top des eruptie-kegels is 

kaal en bevat den oorsprong van de Tjikoeripan, merk waardig 

als de hoogste bron van Java, wier water, door de leiding van 

de Tjikoeripan, Tjihoilang, Tjitjattie en Tjimandirie, in de 

Wijnkoopsbaai uitloopt om zich met den oceaan te vereenigen. 

De krater van den Panggerango is, naar zijne grootte, de derde 

van Java en wordt slechts door die van den Di-eng en Tingger 

overtroffen, maar de eruptie-kegel (de Manellawangie), welke in 

zijnen oostelijken hoek opgerezen is, is de grootste van allen. 

De lange hals, ik bedoel het ontzettend groote splijtings-dal , 

waarin de Koeripan stroomt en in hetwelk ziclt de krater aan 

de westzijde voortzet, is analoog met het N.oostelijke splijtings- 
dal van den Tingger; het herinnert aan de diepe zijdelingsche 

keel van de verheffings-kraters en onderscheidt zich reeds bij 

den eersten blik op de kaart van de gewone beekkloven. 

B. Geschiedenas zijner uitbarstingen. 

Deze zijn ten eenemale onbekend; alle sporen van vulkani- 

sche werking zijn verdwenen; geene fumarole dampt, geen 

warme bron borrelt meer op; de Leptospermum- en Thibaudia- 

‚ boschjes schijnen reeds meer dan drie eeuwen op den top onge- 

_stoord gebloeid te hebben, terwijl de knoestige stammen met 

moszoden van een voet en meer dikte begroeid zijn. 

Alle nasporing naar volks-overleveringen, bij de bewoners van — 

dezen berg, is derhalve ook ten eenemale vruchteloos. 

C. Bezoek van reizigers. | 

In 1859, den 4e" April, beklom ik den top Manellawangie 

het eerst in gezelschap van den Heer E. Forsten, die naderhand 

zijne nasporingen te Menado heeft voortgezet. Tot mijn groot 



20 

leedwezen geraakte deze ijverige zoöloog, onder het najagen 

van eenige tijgerkatten, van het spoor en kon den top niet 

bereiken. De nacht daalde met zijne graauwe nevelen en koort- 

sen op hem neder, en eene gevaarlijke ziekte dwong hem des 

morgens naar zijne residentie terug te keeren. 

Dus betrad ik alleen het eerst eenen bergtop, die vroeger, 
naar de getuigenis der Javanen, (door vrees voor kwade gees- 

ten van daar terug gehouden) — nimmer door eenig sterveling 

bezocht was geweest. t) Ook vond ik nergens eenig spoor van 
menschelijk bedrijf en drong met moeite langs kronkelende 

rhinocerospaden door het ver overhangende lage geboomte. Al 

dus bereikte ik, door het woud, eenen kalen grond in het 

midden van hi top, waar een adaeres aan eene beek lag, 

terwijl een andere aan den rand der boschjes weidde. Snui- 

vende sprongen zij op en snelden heen! 

De kleine centraal-vlakte is ovaal, met eene zachte glooijing 

verdiept en allengs afhellende naar het Z. W., waar eene 

smalle rotskloof den rand van den top doorbreekt; op deze 

plaats ruischt het beekje naar beneden. In de schaduw der bosch- 
jes, welke deze plaats omringen en met eene scherpe grenslijn 
daarvan gescheiden zijn, prijkten de prachtige bloemtrossen 

eener Primula, die voorzeker eene der grootste botanische zeld- 
zaamheden en ‘planten-geographische merk waardigheden is. Ál- 
thans op Java is de Manellawangie de eenige plek, waar zij 
groeit en buiten Java heeft men haar nog niet aangetroffen. 
Ik noemde haar Primula imperialis. 2) 

Voor de 2e, 5 ten 4t maal bezocht ik dezen top in Julij 
1859, Nin 1859 en Julij 1842. 

*) Door Kuhl en van Hasselt wordt de hoogte van dezen top opgegeven 9400 
voet te bedragen, (zie L. Horner, Verh. van het Bat. Gen. T. XVII, over den Gedeh, 
pag.5); doch die hoogte schijnt op enkele gissing of op trigonometrische meting te 
berusten, vermits uit andere omstandigheden blijkt, dat zij den top nimmer er 
men hebben; onder anderen uit het aldaar voorkomen van zeldzame en mer 
ed eben welke deze ijverige kruidkundigen ommogelijk onvermeld dt 
hebben gelate ) 

2) Zie het Rb tels: voor Nat: gesch: enz., VII. d., Leijden 1840, 
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C. Gedaante-verwisselingen van den berg. 

Ofschoon geene volksoverleveringen nopens uitbarstingen van 

den Panggerango bekend zijn, bewijst toch het onderzoek van 

het gebergte, dat het die in zeer hevigen graad moet hebben 

ondergaan. Bijzonder schijnt de hudba: bij welke de groote 

Z. W. kraterspleet ontstaan is, zeer geweldig te zijn geweest; 

ook schijnt het, dat de werking van den vulkaan voornamelijk 

de rigting van het W. Z. W. gevolgd moet hebben, waar de 

kratermuren het laagst zijn. Dit vermoeden wordt gestaafd door 

de merkwaardige omstandigheid, dat de geheele westelijke helft 

van den berg, van Nagrag en Pasir-tadar tot aan Tanggil, (eene 

uitgestrektheid, in grootte aan de landstreek van Pondok Gedeh 

tot op den Megamendong gelijk staande,) volkomen onbevolkt 

en door menschen onbewoond is. Halve dagreizen ver ziet men 

hier geene koffijtuinen, geene dessa of hut, en de wouden dalen 

bijna tot Tjitjoerroek, tot eene diepte van 1610! af. Ook ziet men 
daar tusschen de kloven van de Tjikoeripan en Tjidanie op de hel- 

ling van den berg niet meer het regelmatige der lengte-ribben, 

men ontwaart koppen, die zich labirintisch door elkander ver- 

heffen en de stomme getuigen zijn van eene geweldige ver- 

brokkeling en opstapeling van rots- (lava) massa’s, welke hier 

eenmaal plaats moet hebben gevonden. !) 

Wat den eruptie-kegel van den Panggerango, rn Manellawan- 

gie betreft, sedert mijn eerst bezoek in 1859 is door den 

hortulanus te Buitenzorg, (Tijsman) een weg van Tjipannas 

naar den top en een tuin van Europesche vruchtboomen aldaar 
aangelegd, tot welks aanplanting een plekje woudgeboomte van 

ongeveer 900 T voeten gekapt werd. Hoe klein dit kaal ge- 
maakte plekje ook zij, heeft het reeds eene merkbare vermin- 

dering van het water in de centrale beek van den top ten 

1) Deze zijde van den Panggerango, de minst bekende, wildste en ook merk- 

waardigste van het gebergte, verdient aan de nasporingen van goekometige natuur- 

onderzoekers bijzonder te worden aanbevolen. 
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gevolge gehad, welke beek thans nog alleen aan de diepste 
plaats voortruischt, terwijl ik haar, vóór dit tijdstip, in de meest 

verschillende jaargetijden (April, Julij, November) ook in de 
bovenste streken vol water vond. Maar dit is ook de eenige 
verandering, welke de physische gesteldheid van den berg, sedert 
den historischen tijd (April 1859) tot nu toe (Aug. 1842) onder- 
gaan heeft. > 

Bevreemdend is de kale gesteldheid van de centrale vlakte, 
in vergelijking met den weelderigen woudgroei daarom heen, 

die zich met eene scherp begrensde lijn daarvan scheidt. Al 
is ook de verklaring van dit verschijnsel daarin te zoeken, dat 
de kale centrale vlakte uit losse lagen van lava en puimsteen- 
brokken (rapilli) bestaat en welligt ook aluin-deelen bevat, zoo 
is het daarentegen even waarschijnlijk dat vroeger de geheele 
top uit zulk eenen grond heeft bestaan en dat de wouden den 
humus, waarin zij groeijen, eerst zelven gevormd hebben; dus 
blijft nog altijd te verklaren, waarom dit niet ook in het mid- 
den is geschied. De volgende onderstelling komt mij niet onaan- 
nemelijk voor, te weten : dat de wouden, nadat zij reeds gevormd 
waren, door eene nieuwe uitbarsting uit het centrum des kegels 
vernield en in de lucht geworpen werden, terwijl zij in de om- 
streek (ter zijde van het centrum), als de uitbarsting kort van 
duur en slechts gedeeltelijk was, onbeschadigd hebben kunnen 
blijven. Overeenkomstig met den langzamen voortgang der vege- 
tatie in deze ijskoude luchtstreek van 9500 hoogte, kunnen 
sedert dat tijdstip wel 150 jaren verloopen zijn en het kan 
wel nog 150 jaren duren, eer zich in deze verdiepte centraal- 
vlakte wouden in zelf gevormden humus verheffen. 

7. GEDEH, (In beperkten zin). 25 

Het hoogste punt van den kraterrand van den Gedeh ten 
£.0. van den Manellawangie, is, na trigonometrische metingen, 
6500 Par. voet van den Z. O. rand dezes kegels verwijderd en 
ligt bij gevolg bijna eene geographische minuut meer oostwaarts 
en even zooveel meer zuidwaarts. De hoogte boven zee van dit 

- 
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punt bedraagt 9230 voet, derhalve 96: minder, dan die van 

den genoemden kegel. 

De Gedeh vertoont zich als een afgeknotte, van binnen door- 

boorde kegel, waarvan de noordelijke helft ontbreekt en vormt 

eenen circus, eenen meer dan half cirkelvormigen wand, die eene 

oneffene, meer dan 2000’ breede ruimte, namelijk den krater- 

bodem insluit, maar in het noorden openstaat. De buitenzijde 

van dezen muur gelijkt naar eene gewone berghelling van om- 

trent 40° verval, terwijl de binnenkant eenen steilen wand 

uitmaakt van zuilvormig afgescheidene trachietmassa’s, die in n 

parallelle deelen op elkander liggen en wel in dier voege, dat 

de onderste lagen de dikste zijn en de daarop volgende, gewoon- 

lijk eenige voeten inspringende, in dikte verminderen, tot dat 

de bovenste, — als voortbrengselen van jongere uitbarstingen , — 

slechts nog uit gruis-lagen van weinige voeten dikte bestaan. 

De beide zijden (de buiten- en de binnenkant van den Gedeh), 

loopen zamen tot eenen overal smallen, hier en daar zelfs 

scherpen rand, op welken men rondom den krater kan gaan 

en waarvan de westelijke hoek, lager afdalende, onafgebroken 

in den Passir Halang overgaat, om (zoo als reeds vroeger is 

aangemerkt ,) hierdoor in onmiddellijken zamenhang met den 
Manellawangie te komen; want uit zijn laagste punt in het midden 

rijst de Passir Halang weder naar den Manellawangie op. De 

oostelijke (of, uit het centrum gezien, de noordelijke) hoek 

van den kraterrand loopt steil uit en is door eene tusschenkloof 

van eene hog verder noordwaarts gelegene rotsmassa gescheiden, 

die aan drie kanten door loodregte wanden begrensd is en alleen 

buitenwaarts, (naar het N. 0.) naar eene gewone berghelling 

gelijkt. Als eene ruine of een toren verheft zij zich — een staande 

gebleven stuk van de N,O. helft van den muur. Denkelijk werd 
deze laatste door eene vroegere uitbarsting vernield, om plaats te 
maken voor lavastroomen, die zich aldaar eenen uitweg heb- 

ben gebaand en als een berg uit enkel losse opeengestapelde 

puinbrokken, omtrent 1000’ breed, steil afstorten en in de 

buitenhelling overgaan. Deze afwedigheid van de noordelijke 

“helft des muurs veroorlooft dus den aanschouwer, die zich op 
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den Manellawangie of ander hoog punt bevindt, ongehinderd 

zijn oog te laten rondwaren over het geheele binnenste van den 

krater. De tegenwoordig werkzame kolk, uit welke bij voort- 
during rookwolken opstijgen, ligt nabij den voet van den wand, 

heeft de gedaante van eenen trechter en heeft zich een’ ver- 

heven buitenrand gevormd, die, wanneer hij voortdurend door 

nieuwe uitbarstingen verhoogd wordt, spoedig aangroeijen zal 

tot eenen nieuwen eruptie-kegel in dezen krater vanden Gedeh, 

die zelf een eruptie-kegel is. 
_ Wij hebben thans den Gedehein het bijzonder (den krater 
en zijne muren afzonderlijk) beschouwd; slaan wij hem nu 

gade in zijne betrekking tot de overige berggevaarten, zoo ver- 
toont hij zich als ingesloten of naar boven gedreven tusschen 

» den Panggeranggo en een’ ouden kratermuur, die hem, slechts 
_door eene smalle vallei gescheiden, Z. Oostwaarts in een’ wij- 

den halven cirkel omringt. Deze vallei, aloen-aloen geheeten, 

vlak, kaal, met puimsteen bedekt, is 8 bodem van den ouden 

krater en OE zich half cirkelvormig rond om den voet van 

den Gedeh, die bijgevolg op deze (O. Z. O. en Z.) zijde niet 

hooger is dan 690 voet, omdat deze bodem, boven welken 
hij als eruptie-kegel opgerezen is, zelf in zijn midden reeds 
8540! boven de zee verheven is. Slechts aan twee zijden, ten 
Z. W.en N. O. daalt de helling van den kratermuur vrij tot 
aan den voet van het gebergte neder. De oude krater- 
muur van den Gedeh, die hem Z. Oostwaarts omgeeft en waar- 
van het westeinde Goemoerroe, het N. O, einde Soenia Koening 
en het midden Sedaratoe genaamd is, gelijkt in gedaante volko- 
men naar den nieuwen kratermuur, met welken hij ook juist 
parallel-concentrisch als zijne buitenste ringmuur voortloopt; doch 
hij is veel grooter en heeft eenen veel breederen omtrek. Wan- 
neer men zich de uiteinden van beide voorstelt als kringvormig 

dom den Gedeh verlengd, zoo bekomt men den omtrek van- 
den ouden (alouden of oorspronkelijke) Gedeh-krater, die in 
grootte weinig meer verschilt van de ontzettende kolk van den 
Panggerango. 

De binnenste holle (concave) zijde van den Sedaratoe, die 
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naar den Gedeh gekeerd is, loopt daarom op vele plaatsen steil 

en op sommige loodregt af; haar voet grenst aan de aloen-aloen. 

De buitenste bolle (convexe) zijde echter, door geen’ derden 
(nog ouderen) ringmuur ingesloten zijnde, vormt eene gewone 
berghelling (de zuidelijke helling van den Gedeh in den uitge-. 
strekten zin) met soortgelijke divergerende lava-ribben als de 
Panggerango, die bij eene denkbeeldige verlenging in een 
ideaal middelpunt zamenloopen, hetwelk juist met het wer- 
kelijke centrum van den nieuwen Gedeh-krater overeenkomt. 
Het hoogste punt op het midden van den Sedaratoe is 9029’ 
en wordt dus door den nieuwen kratermuur nog met 200 over- 
troffen. 

Onder de zuidelijke lava-ribben, die weleer over den rand 
van den Sedaratoe afstroomden en juist hierdoor- onmiskenbaar 
de oorspronkelijke bestemming van dien rand als kratermuur of 
kraterboord aanduiden, is er ééne bijzonder merkwaardig, na- 
melijk de zoogenaamde Passir Bogor, vermits zij uit losse opeen- 
gestapelde lavablokken bestaat en reeds op eene hoogte van 
5050’ op eene zonderlinge wijze ten einde loopt, namelijk 
plotseling, met een stomp Anodsvormig einde. De beide beken 
Gandosoelie en Tjisatong begrenzen dezen lavarug, terwijl eene 
derde beek, Tjiprejangan, midden uit zijn knodsvormig einde zelve 
ontspringt. Het naastbij, ten O., ligt de rug, op welken de 
Passangrahan Pesser staat. 

Tot eene duidelijke verklaring van de geologische structuur 
der vulkanen wordt, misschien nog meer dan bij andere gebergten, 
eene naauwkeurige topographische kennis als grondslag, vereischt. 
Ten dien einde zijn hierbij gevoegd vier profielen en eene 
kaart van dezen berg, door mij in het jaar 1859 ontworpen, 
om ten minsten éénen vulkaan van dit eiland met alle zijne topo- 
graphische eigendommelijkheden te bezitten. De Heer S. Mül- 
ler heeft reeds eene kaart geleverdt), die den krater van den 
Gedeh voorstelt, terwijl ik het gebergte in zijnen geheelen om- 
vang genomen heb. 

") Verg. Berghaus, phys, Atlas. pag. 133. Geol. kaart No. 15. 



26 

Eene“ uitvoerigere beschrijving der bijzonderheden van dezen 
berg vindt men in mijne «Streifzüge durch die Waldgebirge des 
Gedeh» 1), terwijl in den pittoresken atlas van dit werk eene af- 
beelding gegeven is van den krater met den grooten lavastroom, 
welke langs Kentang-badak heen loopt. 

Het Gedeh-gebergte is, naar mijn gevoelen, om zijnen typi- 
schen bouw, daar bij hem z. g. verheffings-kraters, reusachtige 
eruptie-kegels en uitbarstings-kolken tusschen dubbele concentri- 

ringmuren vereenigd gevonden worden, eene afzonderlijke 
afbeelding waardig. 

De profielen, waarop ook de kleinste verhevenheden met 
naauwkeurigheid afgebeeld zijn, zijn de volgende: 

Gedeh Fig. 1. Gezigt op den Gedeh en Salak (met het voor- 
gebergte Megamendong) op eenen grooten afstand, van de reede 
van Batavia genomen; dáár worden zij de blaauwe bergen ge- 
naamd. Hun 1650 voet hooge verbindingsrug verheft zich 
naauwelijks boven den horizon. Fig. 2. Het gebergte gezien van 
den Passangrahan Tjiboenar, aan den Z. O. voet van den Gedeh 
gelegen, dus bijna van de tegenovergestelde zijde. als Tjipan-' 
nas. Deze afbeelding is bijzonder geschikt, om de zij-ribben 
van het gebergte, welke benevens hare tusschenkloven alle 
voorgesteld zijn, te doen kennen. Op eene derzelven ziet men 
het pad, dat van Tjiboenar door het Aloen-dal tot op de kruin 
van den Goemoerroe loopt. Ook ziet men een gedeelte van den 
binnensten (Noordelijken) kraterwand van den Panggerango. 

Fig.5. Is een gezigt op dezen berg, genomen van den Goemoer- 
roe-hoek op den rug van den Sederatoe, welke naar den binnen- 
sten noordelijken (of N. W.) wand van den Panggerango-krater 
over den Sella-rand heen, gekeerd is. 

Fig 4. Stelt een gedeelte van den westvoet van den 
Panggerango voor en men ziet, dat de verbindingsrug tusschen 
den Salak en den Panggerango, in welken de voeten van beide 
vulkanen vlak te zamenvloeijen, voor het grootste gedeelte 
slechts uit ééne enkele, breeder wordende ribbe (oude lavastroom) 

*) Reisen durch Java. Magdeb. 1844. 



27 

gevormd is, welke zich in den verbindingsrug verder uitbreidt 

en wier platte oppervlakte slechts door kleine, diepe erosie- 

kloven (even als spleten na eene aardbeving of scheuren bij de 

verharding ontstaan?) doorsneden is. Van den Passangrahan 
Tjiboraijoet gezien 670' boven den tusschenrug. 

Fig. 5. Kaart van den Gedeh, alle zijne omstreken voor- 
stellende, waarvan hier echter slechts de hoogere streken gege- 

ven worden. 

De opmeting geschiedde met een? sextant en eene boussole 

van Breithaupt. De top van den Manellawangie was bij alle 
triangulatiën steeds het hoofdsignaal; ik kon natuurlijk slechts 
naar den linken of regten hoek van denzelven peilen; daar 

deze rand evenwel bijna eenen cirkel vormt en zijne middellijn 

later gemeten werd à 1000 Par. voet, zoo heb ik alle peilingen 

op zijn middelpunt kunnen reduceren, en de uitkomsten waren 
voldoende; (van Tjandjor b. v. ziet men deze lijn onder eenen 
hoek van 41°.) 

De verticale gezigtshoeken (ten behoeve van de ink op 

den horizon) der bergen werden gemeten met eenen clinometer 

van Breithaupt; de juiste hoogte der voornaamste punten werd 

bovendien later door barometer-metingen bekend 

B. Boschsedenis der witbarstingen. 

In 1747 en 1748 onderging hij geweldige en verwoestende 
uitbarstingen 1). 

In 1761 had er eene kleine uitbarsting plaats, door welke 
slechts geringe hoeveelheden vulkaan-asch werden uitgeworpen:). 

Den 29ster Augustus 1852, dus na een tijdvak van rust van 
71 jaren (gedurende ’t welk, evenzoo als nu, op eene zachte 

wijze dampwolken uit zijnen krater opstegen), dta 

weder eene uitbarsting. Dikke rookwolken stegen uit den krater 

__op en werden te Buitenzorg gezien, waar tusschen 11 en 4 ure 

1) Verh. van het Batav. Gen. van kunsten en wetenschappen. T. II. pag. 374. 

2} Volgens Horsfield, (Verh. van het Batav. Gen. T. VIII.) 
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een zware aschregen viel. De asch vloog tot Batavia toe, waar 

zij zeer fijn en zwartachtig van kleur was. 1) 
In het jaar 1840 onderging hij die vermaarde uitbarsting, 

waarvan de herinnering door de beschrijving en afbeelding van 

den kruidkundigen K. Hasskarl 2) bewaard is, Deze scherp- 

zinnige waarnemer bevond zich namelijk in de nabijheid van 

dezen berg toen plotseling, den 12 November des nachts ten 

5 ure, onder dreunen en beven van den grond eene «vlam uit 

zijnen krater opsteeg, gloeijende steenen uitgeworpen werden 

en eene zwarte rookzuil hoog naar boven dwarrelde, waarop 

(te Buitenzorg) een aschregen volgde. » 

(De «vlam» moet 150 voet hoog zijn geweest; daar intus- 

schen de kratermuur, volgens de opgave van den heer Hasskarl 

zelf reeds 685 voet hoog is, zoo moet wegens de scheefheid 

van den hoek, onder welken men denzelven van den voet des 

bergs in het gezigt heeft, de zoogenaamde « vlam», om maar 
de bovenste spits daarvan te kunnen zien, reeds de dubbele 
hoogte van den kratermuur gehad hebben, dus 1 >< 685 + 
150 = 1520 voet). 

Den 14 November ontstond er een tweede paroxysmus 
van eruptie, waarbij de asch 16 palen ver gedreven werd. 

Den 22etr November ten 1 ure een derde, waarbij ander- 
maal onder gekraak en aardbeving rook en lavabrokken werden 
uitgebraakt. Behalve het knallend geluid (No. I) door de ge- 
weldige losbarsting der rookwolken uit den krater en behalve 
En gekraak (No. ID) door het nederstorten der steenen veroor- 

t, wil men nog een onderaardsch gedruisch (No. III) waar- 
genomen hebben, hetwelk echter, naar de verklaring van den 
Heer Hasskarl, dens anders was, dan de onderaardsche echo — 
van het meden No. 1, Mewelk à in de aanwezige «holligheden » 
onder den berg weergalmde! 

Den 25 November scheen de top geheel «in vlammen te 

*) Javasche Courant van 30 Aug. 1832 en daaruit overgenomen in het Indisch Ma- 
gazijn. Batavia 1845. II jaargang. No. 11 en 1 

*) Tijdschr. van Ned. Indie. jaarg. IV. No. 3 pag. 241—294. 
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staan, gelijkende naar een brandend blame akad veld,» en 
op dezen en de volgende dagen werden bij voortduring rookwolken 

en steenen uit den berg gebraakt. 

Den fs" December ten ò ure des morgens nam de derde 

paroxysmus een’ aanvang. Onder een donderend geluid steeg er 

eene vuurzuil op, die ditmaal 500’ hoog was (of liever 2 > 

685 + 500 == 1870 zie boven), bekroond met eene rookzuil 
van 5000 voet. 

Den 2ter December des voormiddags geschiedde de vijfde en 

den 3% December des avonds de zesde uitbarsting. 
Den 141% December, des namiddags ten 2 ure, had de zevende 

en laatste eruptie plaats; zij was nagenoeg aan de vroegeren ge- 

lijk en werd gevolgd door eenen aschregen, waardoor verscheidene 

streken van de N. O. en O. berghelling schier geheel verduisterd 

werden. Het is opmerkelijk, dat de rookwolken bij deze uitbar- 

sting «door de dikte der lucht» verhinderd werden, verfikaal 

op te stijgen en daardoor genoodzaakt waren, in het gebergte 
te blijven hangen. 

Deze «dikte van de kh is ten minste eene even zon- 

derlinge verklaring als de «holligheden» onder den berg. Jammer 

intusschen dat genoemde kruidkenner over de oorzaken van 

zulk eene ongewone dikte der lucht in eene gedilateerde lucht- 

streek van 9500’ hoogte, geene verdere verklaring geeft en ook 

over de specifieke zwaarte van de opstijgende rookmassa’s niets 

meer zegt (die welligt juist daarom in de laagte zonken, omdat 

zij uit geene gagsoorten, ligter dan de lucht, maar uit asch 

bestibdeid 

Den 28° Julij 1843 des nachts ten 111/, ure onderging hij 
wederom eene asch-uitbarsting, waarvan echter slechts weinig - | 

bekend is. Zij schijnt alleen door eenige inlanders waargenomen 
te zijn, die eene «vaurkolom» (gloeijende asch-zuil) zagen 
opstijgen. Den volgenden morgen vond men in de streken die 
het woudgebergte omringen, namelijk de Tjanjor en Tjitjoerroek, 
eene laag asch, welke evenwel zeer dun was en op de Pisang- 
bladeren het eerst werd opgemerkt. Slechts in de hbggste Den 5 

streken schijnen kleine steenen gevallen te zijn. 

ai. 
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Den 25ste" Januarij 1845 des voormiddags ten 101/, ure, steeg 

eene dikke rook- en asch-zuil uit den krater op. Deze uitbarsting 

was bij den aanvang vergezeld van een rommelend geluid (waar- 

schijnlijk veroorzaakt door het ter neder storten der steenen, 

welke door het openscheuren van den bodem des kraters naar 

boven geslingerd waren), en hield aan tot des voormiddags ten 
5 ure. 1) (Jav. Courant. 1845 No. 9.) 

Den Bier Maart 1845 steeg eene dikke rookzuil op en asch 
werd uitgeworpen. Er werd eene kleine aardbeving des avonds 
ten 10!/, ure gevoeld, te Tjanjor minder, te Buitenzorg sterker. 
(Jav. Courant. 1845 No. 22.) Volgens schriftelijke mededeeling 
van den generaal Cleerens (te Tjanjor), werd de asch naar het 
zuiden gedreven. 

In den nacht tusschen de 47° en 18° October 1847 viel te 
Buitenzorg een ligte aschregen en vroeg in den morgen van 
den 18%r zag men uit den Gedeh eene zwarte, dikke rookkolom 
opstijgen. Den 17% des voormiddags had men eene ligte aard- 
beving gevoeld. (Jav. Cour. van 27 Oct. 1847 No. 86). 

Alzoo heeft deze berg van 1761—1852, dus in een en zeventig 
jaren geene, en van 18521847, dus slechts binnen 15 jaren 
zes uitbarstingen ondergaan, hetsaik eene nieuwe periode van 
werkzaamheid doet veronderstellen. 
De nrg sie de Gedeh heeft ondergaan, zijn alzoo de 

vo 
Â741—A748. dn nend die veel verwoestingen 

hebben veroorzaakt. (Verh. Bat. Gen. II. pag. 514). 
1761. Eene kleime uitbarsting. (Horsfield. Verh. Bat. Gen. 

VH. 

Ed 

1852. 29 Augustus. 
—_ 1840. In November en December. 

1845. 28 Julij. 

t) De rookzuil bereikte, in weerwil fen wrs teren N. ke wind, oen on ser gen 
hoogte. Dé generaal Cleerens, (toen R 
dat de meeste asch in de Zuidzee gevallen is. Eenige Tiritien die hij kort dadsna 
in den krater liet gaan, vonden geene veranderingen van eenig aanbelang; (volgens 
schriftl. med. van gen. heer, van 25 Januari). 



1845. 25 Januarij. 

1845. _à Maart. 
1847. Tusschen 17 en 18 October. 

Buiten den tijd van deze opgenoemde paroxysmen heeft hij 
steeds, zoo dikwerf ik hem gezien heb, zuilen van een witten 
damp doen uitstroomen, die zich tot bolronde wolken vormden. 

C. Bezoek van reizigers. 

In 1819 den 19% April werd de Gedeh door Prof. Reinwardt 
bezocht, en aan hem is men de eerste wetenschappelijke berigten 
omtrent dezen berg verschuldigd. +) Het schijnt echter, dat hij 
niet de eerste natuuronderzoeker is, die dezen vulkaan beklom- 
men heeft en dat dit reeds tien jaren vroeger door Horsfield 
gedaan is langs eenen weg, dien de Gouverneur Raffles van den 
Passangrahan Pesser af, aan de Z. Z. O. helling des bergs, naar 
boven had doen banen en over welken die landvoogd zelf reeds, 
met den heer de Wilde e.a., den Gedeh bestegen had. Dit pad 
volgde Reinwardt en kwam derhalve eerst op den ouden zui- 
delijken kratermuur aan, die Sedaratoe wordt genaamd. Van dit 
punt bezocht hij den nieuwen kraterwand en ontwaarde zijne 
zuilenvormige afzondering. Hij noemt echter alle steensoorten, 
welke tot de trachiet-formatie behooren, overal bazalt. De 
opgegevene hoogte van 9075 Eng. voeten = 8515 Par. voeten, 
is waarschijnlijk te Goemoerroe (waar deszelfs hutten stonden?) 
gemeten, doch ook voor dit punt nog te gering; vermits de 
werkelijke hoogte 8900 Par, voeten — 9585 Eng., bedraagt 
en die des kraterrands van den Gedeh 9250. Of zoude in dit 
verloop van tijd de kruin hooger zijn opgerezen? Dat zulke 
deelsgewijze verheffingen bij vulkanen gedurig kunnen plaats 
hebben, is, gelijk men weet, voldingend bewezen en onder ande- 
ren ook daan von Humboldt ar den den Vesuvius waar- 
schijnlijk gemaakt. 2) es î En 

*) Verh. van het Bat. Gen. t. IX (over de gesteldheid der bergen in de Preanger 
Regentschappen.) 

*) Zie zijne verhandeling: Ueber den Bau und die Wirkungsare det elkaa: 
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Dat onze Gedeh echter sedert den tijd van Reinwardt, zulke 

verheffingen niet onderging, blijkt uit latere metingen, die tame- 

lijk met de onze sluiten, b. v. uit die van Müller en Korthals, 
welke de hoogte op 9207’ opgeven. 

In 1822, in de maand April, dus drie jaren later dan 
Reinwardt, werd de berg beklommen door den kruidkun- 

digen Carel Lodewijk Blume i) langs eenen weg, dien de Com- 
missaris-generaal du Bus, op de N. O. helling des bergs had . 
doen banen. Vermits echter zijne uitvoerige beschrijving meeren- 

deels van botanischen inhoud is, zal ik daarbij niet langer 

stilstaan. | 

In 1856, in de maand Mei werd de vulkaan door L. Horner 

beklommen, langs denzelfden weg, dien Blume 14 jaren vroeger 

had gevolgd. Zijne beschrijving van den vulkaan,?) is na en 
met die van Prof. Reinwardt de eerste van wetenschappelijke 
waarde, die van dezen berg gegeven is. Zij is kort, maar 
treffend en zakelijk en ontwikkelt het eigenaardige van dit 
gebergte op eene leerrijke wijze. 

Bij de onmogelijkheid om in het ruwe klimaat van woeste 
en onbewoonde bergtoppen; zich langeren tijd op te houden, 
kan men alleen door menigwerf herhaalde bezoeken, in de meest 
onderscheidene jaargetijden een getrouw beeld van hunne kli- 
matologische en meteorologische gesteldheid bekomen en zich 
vrijwaren tegen verkeerde gevolgtrekkingen, die het onvermij- 
delijk gevolg van deelsgewijze beschouwingen op een enkel 
tijdstip moeten zijn. 

Hiervan overtuigd, beklom ik het gebergte op verschillende 
tijden en langs verschillende zijden en bleef weken lang op 
zijne hooge toppen, b. v. in April 1839 van de N. W. zijde op 
den Manellawangie; in Augustus 1859 van den Manellawangie 
over Pasir Halang- en over den Gedeh en Sederatoe naar het 
zuiden; in November 1859 van de Z. O. zijde, van Tjiboenar 
over den (oemoerroe, Gedeh en Pasir Halang naar den Manel- 

Là] Gesteldheid van het Gedeh-gebergte. Verh. van het Batav. Genootsch, t‚ X, 
*) Inde Verh. van het Batav. Genootsch. t. XVII (over de géologische gesteldheid 

van den vulkaan Gedeh). 
ng 
ee HE 
hi 
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lawangie; imm Julij 1842 van de N. O0. zijde, van Tjipannas naar 

den Gedeh en Manellawangie. À 

Schier bij alle deze bezoeken vond ik gelegenheid, om het be- 

vriezen van het water èn heldere nachten en bij stille 

lucht, gade te slaan. De temperatuur van den grond, die reeds 

ter diepte van 5 voet onveranderd blijft, bedraagt daar 49,55 

Fahr., waaruit het zich laat verklaren, dat het water aldaar 

in de beken, wegens aanhoudend toestroomende aardwarmte, 

veel moeijelijker bevriest dan vaten met water gevuld, die 

op zekere hoogte boven den grond aan de lucht worden bloot- 

gesteld. Bij eene temperatuur der lucht van 29° Fahr. (kort voor 

zonsopgang) zag ik echter ook eenmaal het water van de beek 

op den italie met dunne korsten ijs bedekt. #) 

Het is merkwaardig dat zeer dikwijls des morgens de daauw 

bevroren wordt gevonden, 2) zelfs wanneer de temperatuur der 

lucht niet tot het vriespunt is gedaald en de warmte der aarde 

nog veel hooger is; doch men vindt dit verschijnsel alleen bij 

sommige mosplanten en grassoorten met gladde, spitse, opwaarts 

gerigte bladeren, die alsdan met ijskorsten bedekt zijn, terwijl 

op andere, daar nevenstaande gewassen, Sem op alle ruige 

en ‘viltachtige planten, de daauw onbevroren ís. Zonder twij 
draagt mm dit geval de warmte-uitstralende entei der spit- 

sen het meest bij tot de vorming van ijs en rijp; maar in hoe- 

ver de innerlijke eigenaardige levenswarmte der planten zelve, 

— die b. v. in het hout en de bladen van een Gnaphalium (Gn. 

Javanicum Bl.) hooger kan zijn dan in eenen grashdlm, — dit 

verschijnsel misschien wijzigt, kan alleen bepaald worden door proe- 
ven welke het mij, wegens de daarmede she zet PEN 

den, niet mogelijk was hier te ere 

*) Hiervan zijn meer voorbeelden. In den krater van het Tiugger-gebergte, schoon 

deze slechts 6600 voeten hoog is, (te weten, het zoogenaamde zandmeer Das 

vond de Resident van Ness kleine waterplassen met korsten ijs ter dikte van eene 

spaansche mat bedekt en ook op den top van den Sindoro vond men, (naar de ge- / 

tuigenis van den Resident Hartman) het water bevroren. — In Julij en Augustus vond 

ik zelf het Di-engsche plateau (6300') schier elken morgen, met rijp en ijs bedekt. 

2) Namelijk in de streek van 9900 voet, doch men op opens, plaatsen, iu de an pe 

lucht; nooit in bosschen of wouden. 

pits 
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Bovendien is dit gebergte (de Gedeh zoowel als de Manella- 

wangie), uit hoofde van de gemakkelijke wegen, die van Tji- 

pannas af naar boven geleiden, nog door vele andere reizigers 

bezocht, onder welke voorzeker ook geologen en andere weten- 

schappelijke mannen zijn geweest, doch van wier nasporingen 

mij niets bekend is. 

D. Gedaanteverwisselingen van den Gedeh. 

Sedert de eerste bekende beschrijving van Reinwardt schijnt 

de Gedeh, van April 1819 tot November 1840 (dus in 21 ja- 

ren), geene de minste verandering te hebben ondergaan. 

Vóór deze uitbarsting in 1840 waren niet slechts de meeste 
streken van de buitenhelling des kratermuurs, benevens de 
Goenong Rompang, tot op haren hoogsten rand met weelderig 
struikgewas bedekt, maar ook de bodem van den krater zelf 
in de nabijheid zijner noordelijke opening (waar de muur 
ontbreekt en de lavastroomen naar beneden loopen), was met 
de eigenaardige boschjes dezer streken (Leptospermum- Thi- 
baudia- Acacia- en andere soorten) bekleed, die zich nog ver 
boven de kleine vlakte Kendang Badak, tot aan den westelij- 
ken kraterwand uitstrekten. De hoogte de boomen boven de 
gemelde vlakte, bedroeg door elkander 15 tot 20 voet, maar 
de dikte kikand stammen was veel geringer dan die van den 
Manellawangie en Sedaratoe en bewees daardoor hunne latere 
wording. * 

De uitbarsting van 1761 (zie boven ,) waarbij alleen een weinig 
asch werd uitgeworpen, was te onbeduidend, dan dat hierdoor 
geheele wouden hadden kunnen vernield hakken: naar de zigt- 
bare uitwerkselen der nieuwste uitbarsting te oordeelen, konden 
daardoor ten hoogste slechts in de onmiddelijke een ed van 
den krater eenige boschjes worden verzengd. 

De uitbarsting van de jaren 4747 en 1748 moet volgens de 
beschrijving zeer hevig en geweldig zijn geweest. In deze uit- 
barsting werd waarschijnlijk de noordelijke helft van den kra- 
en: verbrijzeld en stortte zich de (meermalen vermelde) 



groote lava-stroom uit. Daar nu zulk eene gebeurtenis niet kon 

plaats grijpen zonder de geheele vernieling van allen naburigen 

plantengroei, ten minste tot aan het midden van, Passir Ha- 

lang en tot aan de heete watervallen nederwaarts, zoo moet 

alle plantengroei, welke thans aldaar (het naast onder den 

krater), gevonden wordt, later dan deze uitbarsting ontstaan 

zijn. Aldus bekomen wij een ouderdom van slechts 92 jaren *) 

voor die digt in één gegroeide 15 — 20 voet hooge, mosrijke 

boschjes, die rondom Kendang Badak staan. Deze stelling zoude 

buiten twijfel zeer gewaagd kunnen schijnen, indien er niet 

meer voorbeelden van soortgelijke katastrophen op Java waren, 

naar welker maatstaf wij de tegenwoordige kunnen beoordeelen. 

Het eerste voorbeeld geeft ons de Salak, die 49 jaren te 
voren eene uitbarsting onderging, waardoor (terwijl zijne ver- 

woestingen zelfs Batavia bereikten) ongetwijfeld alle plant- en 

boschgroei in de hoogere streken van den berg vernield werd. 

Een aanmerkelijk verschil in hoogte en in eene hierdoor bepaalde 

verscheidenheid van klimaat, benevens daardoor veroorzaakte 

verschillende kracht van wasdom, kan hier geen plaats grij- 

pen, vermits Kendang Badak, volgens Horner 7550’ en de 
top van den Salak, volgens mijne waarnemingen 6760’ hoog 
is. Welk een groot verschil ontwaart men echter in de vege- 

tatie dezer beide plaatsen! — Hoe zwaar en dik zijn niet de 

stammen der woudboomen, die de toppen van den Salak bedek- 

ken en zich zelfs op zijne steilste wanden verheffen! en hoe 

schraal ziet men, bij vergelijking dezelfde soorten van geboomte 

bij Kendang Badak, hoe kaal is daar de onontbondene opper- 

vlakte van de rots (b. v. de N. W. zijde van den Goenong 
Rompang), ofschoon zij geene halve eeuw jonger is! 

Nog meer valt dit in het oog bij den Goenong Ringgit in 
Bezoekie, die weleer een hooge kegelberg was en wiens ver- 

schrikkelijke instorting in 1586, tienduizend menschen het le- 

ven kostte, terwijl zijn woeden eerst in het jaar 1997 ophield. 

Thans is hij een puinhoop van trachiet en lava, bedekt met 

1) Namelijk tot December 1840 gerekend. 
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ondoordringbaar woud, waarmede zelfs de steilste wanden van hooge 

rotszuilen begroeid zijn. De ouderdom dezer vegetatie dagteekent 

van het jaar 1997 en pleit derhalve voor de grootere jeugd der rots- 

wanden en lavastroomen van den Gedeh, welke, indien het hier voren 

medegedeelde vermoeden gegrond is, 151 jaren jonger moeten zijn. 

Daarentegen heeft de berg Lawoe de grootste overeenkomst 

met den Gedeh, met betrekking tot de vegetatie en den graad 

van ontbinding van zoodanige rotsmassa’s, die den krater (of 

de plek, waaruit de uitbarsting, plaats greep,) het naast om 
ringen. Deze uitbarsting echter, die de geheele zuidelijke helft 
van den Lawoe verbrijzelde, geschiedde slechts vier jaren later 
dan de bovengemelde van den Gedeh. 

Sedert deze groote uitbarsting van 1748, schijnt de vulkaan 
tot 1840 geene gedaanteverwisselingen te hebben ondergaan, ver 
mits uitbarstingen van eenig belang niet onbekend zouden ge- 
bleven zijn en de eruptie van 1761 slechts eene geringe asch- 
braking was. De vegetatie ging dus in deze 92 jaren ongehinderd 
voort en groeide tot de hooger gemelde boschjes aan. 

Ook de uitbarsting van November en December 1840 heef! 
geene wezenlijke veranderingen veroorzaakt. De ligging en ge- 
daante van den kratermuur en van alle vaste rotsmassa’s zijn 
dezelfde gebleven; alleen de boschjes op de buitenzijde van 
den kratermuur tot omtrent 500 voet beneden den rand, be- 
nevens de plantengroei, die tot in den krater was doorgedrongen, 
zijn in de meeste streken gedood, d. i. door de hitte die zich 
daar ontwikkelde, verdord. En alle deze streken (de hoogsten 
van de buitenhelling) mitsgaders het binnenste van den krater, 
tot nabij Kendang-badak nederwaarts, zijn verscheidene voeten 
hoog t) bedekt geworden met eene versche laag van vulkanisch 
zand en van steengruis van zeer verschillende grootte, terwijl 
slechts enkele grootere blokken lava, die uitgeworpen werden, 
den berg dieper af zijn gerold. Zelfs boven Kendang Badak staan 
de boschjes meestal nog groen en onbeschadigd en de vegetatie 
op Passir Halang heeft geen het minste letsel ondergaan. 

1) Gemiddeld omtrent twee voeten. 
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Men ontwaart een belangrijk verschijnsel in het lengte-dal 
beneden Kendang Badak, digt bij den N. W. voet van den 
grooten lavastroom, ter plaatse waar zijn zijdelijk front naar 
den Manellawangie toe gerigt is. De bosschen namelijk, waar- 
mede dit dal bedekt is, (bestaande uit boomen van 50 en 
meer voeten hoogte), zijn slreepsgewijze omvergeworpen en 
vormen lange, tamelijk smalle strepen van stammen, die door- 
gaans met den wortel uitgerukt, zelden boven den wortel af- 
geknakt zijn, doch allen in eene van het centrum des kraters 
afgewende rigting en wel parallel met elkander, (zoo wel de 
boomen van dezelfde streep als de strepen onderling) horizontaal 
nedergeveld zijn; slechts weinigen zijn enkel gebogen en hou- 
den zich nog in eenen hoek van 45 graden staande. Dit ver- 
schijnsel is aan het scherpziend oog van den beschrijver der 
eruptie niet ontgaan !); met regt maakt hij daarvan gewag als 
van een bewijs der hevigheid van de stormwinden, die de uit- 
barsting in eene bepaalde rigting vergezeld hebben. Zeer goed 
te begrijpen — jammer maar, dat hij ons juist over het belang- 
rijkste punt, te weten de oorzaak dezer winden en de wijze 
van hun ontstaan, in het onzekere laat. Dat zij van boven naar 
beneden gewaaid hebben, blijkt uit de (zoo even aangewezene) 
rigling der omvergeworpene boomen van het centrum afgewend. 
Had de wind van beneden naar boven, of van buiten naar bin- 
nen (naar den krater toe) gewaaid, zoo zou men hiervan gemak- 
kelijk de verklaring kunnen vinden in de verdunning der lucht 
boven den krater, ten gevolge der groote hitte welke zich uit 
dezen ontwikkelde, waardoor de koudere, digtere lucht rondom 
genoodzaakt werd aan te stroomen. Nu echter de rigting van 
den wind juist omgekeerd (van den krater af of naar bui- 
ten) was, zoo is de verklaring van zijn ontstaan door eene 
verdunning der lucht door hitte enz. niet aannemelijk, Even weinig 
voldoende is het aannemen eener zijdwaartsche drukking op 
de omliggende lucht-lagen door de damp- of rookzuil die uit den 
krater oprees, hoe snel en geweldig men zich zulks ook voorstelle; 

1) Den heer Hasskarl. 
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want, zoowel ten gevolge der haar bereids medegedeelde ver- 
ticale kracht op haren weg door de (verticale) kraterkloof, 
als ook ten gevolge van hare grootere specifieke ligtheid moest 
deze rookzuil altijd loodregt opstijgen, de lucht voor zich heen- 
drijven en hierdoor in elk geval eene grootere uitzetting en 
verdunning in deze rigting voortbrengen, waardoor alle drukking 
zijdwaarts onmogelijk werd en de zijdwaartsche lucht-lagen 
veeleer genoodzaakt werden naar het verdunde midden te 
stroomen, t) (eene werking welke men bij elke losbranding 
van kanon in het klein waarnemen kan, waarbij, zelfs op ge- 
ringen afstand van den mond, geene zijdelingsche drukking 
der lucht bemerkt wordt). Bovendien liggen de omvergewor- 
pene bosschen 1500 tot 1700 voet lager dan de krater, (na- 
melijk beneden Kendang Badak), op eenen afstand van 1 Eng. 
mijl en meer van hem af. 

Het ontstaan van dezen stormwind moet derhalve eene andere 
oorzaak hebben en zekerlijk dezelfde, die in de Zwitsersche 
Alpen, zoo als algemeen bekend is, geheele bergwanden van 
hun woudgeboomte ontbloot, namelijk: nederstortende sneeuw- 
en stuif-lawines, *) die de lucht voor zich weg drijven en daardoor 
de wouden omverwerpen, alvorens nog de sneeuw zelve hen 
bereikt heeft. De sneeuw werd bij de uitbarsting van den 
Gedeh vervangen door vulkanische uitwerpselen (zand, rapilli, 
lavabrokken,) welke, — misschien bij de eerste eruptie, die den 
bodem van den krater opende en ontblootte, — in groote 
massa’s naar boven geslingerd werden, daarna op de helling 
van den berg nedervielen (als cene laag puin ter dikte van 2, 
5 tot 5 voet,) — de lucht ter zijde drongen en alzoo dien storm- 
wind veroorzaakten, welke de boomen heeft nedergeveld. 2) — 
Waren deze massa’s volkomen vertikaal nedergestort, zoo zouden 

1) Omdat de ledigheid welke dreigt te ontstaan 
blikkelijk weder moet aangevuld worden. 

*) „Staub-lawinen. ” 

‚ naar aêërostatische wetten oogen- 

*) Op dezelfde wijze als een ligt voorwerp op 
wanneer in zijne nabijheid een vast ligchaam — 
nedervalt. 

eene tafel omvergeworpen wordt, 
een boek, — eene hand, vertikaal 
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zij (gesteld, dat de grond horizontaal was,) de lucht naar alle 

zijden gelijkmatig hebben moeten verdringen en aldus de boomen 

in eene van het centrum uit divergerende rigting moeten neder- 

werpen; doch zij vielen, nadat zij van den krater af eenen boog 

naar buiten hadden beschreven, schuins neder op eene schuine 

helling en drukten derhalve de lucht meer naar de ééne zijde, 

naar die van hunnen val, henen. Het is natuurlijk, dat de 

hierdoor veroorzaakte storm- of rukwind, waar hem door zijde- 

lingsche rotswanden tegenstand werd geboden, bij voorkeur in 

de rigting der kleine lengte-dalen en kloven voort loeide en 

aldus de wouden streepsgewijze nedervelde. 
Evenwel schijnen niet alle deze strepen te gelijker tijd neer- 

gewaaid te zijn, — men vindt ook geheele plekjes bosch, die 

hier en daar boven de nedergeworpene strepen zijn blijven 

slaan, ten bewijze dat de wind niet algemeen was; ook be- 

merkt men inderdaad, bij eene naauwkeurige waarneming, dat 

bôven elke omgestorte boschgroep de vulkanische eruptie-stoffen 

bijzonder hoog opgestapeld zijn. Vermits de massa dezer stoffen 

zeer groot is en namelijk juist boven de omgeworpene bosschen, 

in de. nabijheid van Kendang Badak en de aldaar aanwezige 

solfatara, zeer zware lagen daarvan zijn opgehoopt, (onder 

welker eentoonig graauwe kleur gansche boschaadjes bedolven 

liggen), kan men zich over de kracht en het geweld van 

dien stormwind en over de menigte der omgeworpèn boomen 

geenszins verwonderen. 



BOERANGRANG. zt 

Deze is de eerste of hoek-vulkaan van de noordelijke (of 
naauwkeuriger noordoostelijke) vulkanen-rij van het plateau van 

Bandong. Op den 4000’ hoogen verbindingsrug tusschen dezen 

en den Tankoeban-Prauw ligt, midden in de oorspronkelijke 

wouden, een meer. 

Eer wij evenwel tot de eden der volgende vulkanen 

overgaan, is het noodzakelijk eerst eenen algemeenen blik op 

de Preanger-Regentschappen te werpen, op dat wij in het labi- 

rint van hunne talrijke bergen en bergketens niet verdwalen. 

In plaats van eene wijdloopige beschrijving, geef ik liever de 

volgende kleine topographische schets, naar aanleiding van mijne 

speciale kaart der Preanger- Regentschappen, waarop de ligging 

en verbinding der bergketens, alsmede de ligging der enkele 

toppen in dezelve, met één woord het netwerk der Preanger 

vulkanen, juist aangewezen is. !) 

Tot beter verstand van de bovenstaande schets dienen de 
volgende aanmerkingen. 

De vulkanen mm deze ketens zijn slechts de doorboorde ke- 
gelvormige toppen derzelven, wier kruin-hoogte van 6 tot 8000 
voet afwisselt, terwijl de kam-hoogte of de hoogte der verbin- 
dingsruggen gewoonlijk 5 tot 4000’ bedraagt. 

Men ziet, dat zich deze kruinen tot twee hoofdketens aan 
elkander hechten, welke het plateau van Bandong, (de eene 
aan de O. N. O., en de andere aan de Z. zijde) begrenzen en 

se ) Loodanig eene schets is reeds door mij in 1843, in het Tijdschrift voor Neerl. 
Indie, Vde Jaargang, geplaatst, welke evenwel, even als de daarbijgevoegde (van pag. 
185 tot 125) algemeene beschrijving der EE Regentschappen, niet volkomen 
Juis st is. 

Latere reizen en opnemingen hebben eenige veranderingen noodzakel lijk gemaakt. 
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m den hoekberg Roejong te zamen loopen. Als dwarsche zijtak- 

ken van de zuidketen kunnen aangemerkt worden die berg- 

ketens, waarin de Waijang, de Kawa-manok en de Telaga-bodas 

hggen. 

Door de netvormige verbinding van alle deze ketens, ontstaan 

vier geheel ingeslotene trogvormige dalen, met vlakke bodems. 

Uit elk dezer dalen stroomt eene hoofdbeek, die zich door eene 

naauwe, diepe, dwars door de bergketen, of door de plaats, 

waar de afhellingen van twee kegels zamenloopen, heenge- 

brokene kloof ontlast; wanneer men deze «poorten» kon toe- 

sluiten, zoo zoude de vroegere toestand terugkeeren en de bodem 

van het dal zoude in een meer veranderd worden. 

De grootste dezer vier ketels No. I is het Plateau van Ban- 

dong, 2000 à 2500’ hoog, waarin de Tjitaroem stroomt, die 

zich door eene meer dan 1000’ diepe dwarskloof in de berg- 

keten, welke Bandong van Badjamandala scheidt, eenen uitweg 

baant. 

Noll is het 4 à dij, duizend voet hooge plateau van Peng- 

alengang, tusschen den Waijgang en den Tiloe, met de rivier 
Tjisankoi, welke tusschen den Tiloe en Malabar uitstroomt, 

om zich in de Tjitaroem te storten. No. III ligt tusschen den 

Waijang en den Papandaijang en bevat in het daar aanwezige 

moeras Rawa Tegal badoeng, den hoofd-oorsprong van de 

Tjitaroem. 

Terwijl in het tweede dezer dalen door den mensch slechts 

sedert weinige jaren, eenige kleme oasen met koffijtuinen 

midden tusschen de oorspronkelijke wouden aangelegd zijn, 

en terwijl het derde nog geheel in zijnen wilden toestand van 

eeuwen heugende majestueuse bosschen verkeert, — nog nimmer 

door den mensch betreden, slechts door Rhinocerossen en wilde 

stieren bewoond, — zoo is het vierde, (No. 4) daarbij nog het 

grootste, (het schoone dal van Garoet vf Limbangan), met een 

lusthof te vergelijken, waar bloemrijke tuinen u tegenlagchen 

en waar de nijvere mensch, reeds sedert eeuwen weelderige 
rijstvelden aangelegd heeft, abdsreund voor het rd der 

vulkanen, dat hem aan alle zijden bedreigt. 
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Dat No. 1 vroeger met water bedekt geweest is, blijkt 
ontwijfelbaar uit de zoet-waterformatie, welke aldaar gevonden 
wordt; — in No, Il vindt men nog eenige moerassen; in No. II 

heeft, ook thans, het water nog geene voldoende uitlozing en 
vormt de bovengenoemde groote Rawa; — en in No. IV vindt 
men nog tegenwoordig groote meren. — Deze meren, in het 
rondom ingeslotene dal, — de steile rotswanden, die op de plaat- 
sen, waar de rivier doorgebroken is, tegenover elkander staan, — 
en de overblijfselen van het gebergte, die zich in het midden 
tusschen hen, in het stroomdal verheffen, zijn geene onbelang- 
rijke getuigen van de doorbraak van het water, hetwelk eens, 
ten minste het laagste gedeelte van het dal, als een groot meer 

ekte, 

Als rotskasteelen staan die puiohoopen in de naauwe kloof 
bij Pawenang, — onbeklimbaar, — met steile wanden, maar op 
hunne toppen dikwijls met bosch begroeid; zóó verheffen zij zich 
uit den bodem van het dal, even als gedenkteekenen of pyra- 
miden, om de gebeurtenissen der voorwereld aan het nageslacht 
te verkondigen. 

De hoogte der wegpassen over de verbindings-ruggen (zadels) 
op deze schets is: 

2690 voet; tusschen Manglaijang en Boekit Djarian. De groote 
_weg van Bandong naar Soemedang, (het hoogste 

punt van het vlakke hoogland in den post aan 
het Z. W.einde van het dorp Tanjongsarie). - 

2665 — tusschen Boedjong en Mandalawangie. Weg van 
Bandong naar Lelles. 

2420 — tusschen Sidakling en Melambong. Weg van Pa- 
wenang naar Tjiawie, (het dorp Melambong ligt 
1950’ hoog noordwaarts van het hoogste punt 
des wegs). 

2500 — tusschen den Boerangrang en het kalkgebergte 
G. Hawoe. Weg van Tjanjor naar Bandong. 

De afzonderlijke bergen, welker ligging in de bergketens op 
de schets aangewezen is, zijn met hun geologisch karakter de 
volgende: 
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Boerangrang Hf, — Tankoeban Prauw %, — Boekit Toeng- 
goel O, de hoogste en regelmatigste kegel van de noord-keten, — 
Poelosarie O, — Manglaijang O, — Boekit djarian O, — Soem- 

bilan O, — Karimbie ©, — Roejong OQ, (door de inlanders te 
Melangbong «Simpai» genaamd), — Tombak Roeijong O, — 

Patoeha O en ® ,— Tiloe O, — Malabar ©, — Waijang ®, — 
Pontjaktjai \, — Rakoetak OQ, — Pateungteung O, — 
lawangie OQ, — Boedjong OQ, — Agong OQ, — Goentoer %, — 

Kawa Manok ®, — Papandaijang X, — Tjikorai ©, — Kra- 
tjak +, ook Sanjiang tjia en het noord-oostelijke gedeelte Lin- 
garatoe genaamd, — Telagabodas % , — Galoenggoeng % , — 
Sidakling #, door de inlanders te Melangbong «Siroejong » 

genaamd, — Melangbong HE , — Sawal #f, — Tampomas ©. 

Van deze bergen zullen door ons alleen die afzonderlijk 

behandeld worden, welke kraters hebben. 

8. TANKOEBAN PRAUW. % 

Br. 6° 50’. — L. 107° 41’. — H. 6050 voet. 

A. Topographisch overzigt. 

Hij is de tweede in de noordelijke rij en verheft zich ten _ 

N. van de hoofdplaats Bandong. Zijne 6050’ hooge kruin vormt, 
(van verre gezien) eene lange regte lijn als de kiel van een 

omgekeerde kahn of schip!) en valt daarom te minder in het 

oog, omdat de keten, uit welke hij uitsteekt, in deze streek 

zelve reeds de belangrijke hoogte van bijna 5000’ heeft. Zijne 

afhelling is zoo zacht, dat men bijkans den hoogsten kraterrand 
te paard bereiken kan. Daarom rijzen ook de koffijtuinen tot 4500 
hoog. Dat het overige van zijne helling en van al die streken 
waar zich geene koffij-plantagien bevinden, met oorspronkelijke 
wouden bedekt zijn, die de hoogten en laagten gelijkmatig 
duister overschaduwen, behoeft niet aangemerkt te worden, 

*) Vandaar zijn naam Tankoeban (omgekeerd) en prahoe of praauw (kahn of 
vaartuig). 
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als zijnde dit een regel, die van al de bergen der Preanger-regent- 

schappen (en van de Sunda-eilanden eveneens), zoo algemeen 

geldt, dat alleen het tegendeel hiervan, t. w. kaalheid van het 

gebergte, daar waar deze voorkomt, als eene witzondering op 
dezen regel in dit overzigt der vulkanen nader dient vermeld 

te worden, De regte lijn, onder welke de top van Bandong (de 
zuid-zijde) gezien, zich vertoont, is de rand der zuidelijke 
helft van den krater-muur, De bovenste opening des kraters 
(de lijn, welke zijn rand beschrijft) is bijna regelmatig ovaal. 
Hij is een der grootsten van dit eiland, daar zijn diameter van het 
0, naar het W. ongeveer 6000 Par. voeten (alzoo meer dan eene 
Engelsche mijl) en in de tegenovergestelde rigting, iets meer 
dan de helft daarvan bedraagt. Hij is nogtans door een? lagen 
tusschenrug in twee helften, — in twee bijkans kringvormige 
ketels gedeeld, die O.en W. tegen elkander liggen. De oostelijke 
ketel is bij de Javanen onder den naam van Kawa Ratoe 1) be- 
kend en veel grooter en dieper dan de westelijke. Zijn kring- 
vormige rand, tot wiens uiterste grens de wouden voortgedron- 
gen zijn, daalt eerst steil en loodregt naar beneden en gaat 
dan in eene zachte helling over, om zich regelmatig tot den 
ketel des kraters te ronden, die slechts in het midden geheel 
vlak is. | 5 

Dit midden treft evenwel niet met het eigenlijk centrum 
van den bovensten randkring te zamen, maar ligt veel digter 
bij den zuidelijken kant van den muur, die (barometrisch 
gemeten) 800’ hoog (de noordelijke kant slechts 500’) boven 
hetzelve uitsteekt. In de bovenste streken des muurs, vooral 
in zijne zuidelijke helft, komen de trachietrotsen, waaruit hij 
estaat, naakt te voorschijn en vertoonen eene menigvuldige 

splijting, waardoor ze in kubisch-prismatische, hier en daar 
bijkans zuilvormige massa’s verdeeld zijn, terwijl zij op andere 
plaatsen als ribben vooruitspringen en op nog andere terrassen 
vormen, die schier trapsgewijze onder elkander afdalen en dic 
het, vooral in een gedeelte van den zuidelijken muur, moge- 

") Van Kawa ( krater) en Ratoe (koningin). 



45 

lijk maken, om gemakkelijk in den krater af te klimmen. 

De benedenste streken van den muur zijn met uitwerpselen 

(lavablokken, rapilli, zand en asch) bedekt, die hier en daar 

reeds in het midden zijner hoogte beginnen en langzamerhand 

door zacht gebogene hellingen, in den vlakken kratergrond 

overgaan. Deze losse puinmassa’s zijn met diepe voren en kleine 

dalen „doorsneden, door het afstroomende regenwater daarin 

gegroefd. De „voren loopen alle naar het midden des kraters 

straalsgewijze ineen, alwaar het te zamengevloeide water en den 

regen-mousson tot kleine meren aangroeit, die, door de opstij- 

gende dampen en gazsoorten verhit, eene borrelende, schijnbaar 

kokende beweging hebben en met vulkanische asch vermengd, 

in modderpoelen en heete, naar zwavel-riekende moerassen van 

asch-graauwe kleur, die hier en daar naar het geele overhelt, 

ontaarden. 

In de maand Julij 1857 had de grootste dezer modderpoelen, 

wiens gedaante en grootte bestendige veranderingen ondergaat, 

eene doorsnede van omtrent 50’. Het is gevaarlijk hunnen rand 

te naderen; want de fijne graauwe asch, waaruit de middengrond 

des kraters bestaat en wiens horizontale oppervlakte van eene 
voorafgegane waterbedekking getuigt, wordt in de nabijheid 

des modderpoels steeds weeker, slijkachtiger, glijdt onder de 

voeten des reizigers weg en dreigt hem in den kokend heeten 

afgrond te doen verzinken.!) Naar Horsfield’s analyse bestaat 

deze asch uit zuivere aluinaarde. Het borrelend water bereikt 

echter niet het kookpunt; de dampen, die het in schijnbaar 

kokende beweging houden, zijn zwavelig-zure dampen; zij drin- 

gen ook op eenige hooger gelegene en gevolgelijk drooge 

plaatsen aan den oostvoet des kratermuurs door; zij banen 
zich aldaar met bruisende omstuimigheid een’ doortogt en 

vormen solfataren met de heerlijkste zwavelkristallen en zwa- 

velbloemen aan de wanden en randen der kloofachtige gaten, 

waaruit de dampen in het begin onzigtbaar (doorschijnend) op- 

t) Op deze wijze kwam de bekende reiziger, graaf de Vidua, in een’ krater (zoo 

ik meen) van het eiland Celebes om ’t leven; ook op Java, in de Kawa Djondro di 

Moeka van het Diëngsche gebergte, verongelukte een kontroleur op gelijke wijze. 
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stijgen, doch reeds eenige voeten boven den grond, tot witach- 

tige dampwolken zich verdigten. 

De westelijke krater-ketel is niet zoo diep als de beschre- 

vene en zoo als het schijnt geheel uitgedoofd; hij bevat in 

zijn midden een klein ondiep meer van regenwater, hetwelk 

van de omrmgende wanden afvloeit, die bijna overal met strui- 

ken en hooger op met boomen begroeid zijn. Veel spaarzamer 

vertoont zich de struik-vegetatie aan de hellingen en wanden 

der Kawa Ratoe, maar des te aangenamer is de tegenstelling van 

haar groen met het woeste, bruinachtige graauw der rotsen, 

welker smalle terrassen zij versiert. 

De lage bergrug tusschen de beide ketels schijnt uit gelijke 
uitgeworpene massa’s, als het onderste deel van den krater- 
muur der Kawa Ratoe, te bestaan. Zijn zadelvormig uitge- 
hold midden ligt niet hooger dan omstreeks 500’ boven den 
bodem des oostelijken, en 100’ boven dien des westelijken 
ketels. | 

Eene merkwaardige bijzonderheid moet hier vermeld worden, 
namelijk het voorkomen van een aantal van zekere boompjes, 
die zich gaarne tot groepen vereenigen , waarvan de hoofdsoor- 
ten zijn : — Agapetes (Thibaudia) vulgaris (mihi), Agapetes 
microphylla (mihi), Vireija retusa (Blume), Gaultheria leuco- 
carpa (Vol.), benevens verscheidene varenkruiden, als Poly- 
podium vulcanicum (Bl), en bij welke ook nog gaarne zich 
Litsaea citrata (N.), Acacia montana (mihi) en anderen mengen. 
De groeiplaats, waar zij eigenlijk te huis behooren, is de streek 

tusschen 8 tot 9000, waar zij op het weelderigste voorkomen 
en boschjes vormen, die op dikke lagen tuinaarde (humus) 
rusten (men bezoeke b. v‚ de toppen van den Manellawangie 
en Tjermai), doch veel lager in de streek van 6000 (Tankoeban 
Prauw, Papandaijang, Di-eng), in die van 5500 ( Waijang), 5000 
(Telaga Bodas), ja im 4000 (Solfatara van den Salak) en in 5500 
(krater van den Galoenggoeng) voeten hoogte vindt men ze op 
steenachtige rotsige kratermuren, of in de nabijheid van kraters, 
waar zwaveldampen hare bosschen doortrekken en waar het 
terrein open is. Waar geene kraters zijn, zal men ze te ver- 
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geefs beneden de aangewezene streek van 8 tot 9000: zoeken, 

vruchteloos zal men wijd uitgestrekte bosschen en bergruggen 

(b. v. de Tiloe- en BrengBreng-gebergten) doorkruisen en zelfs 

geen spoor van dezelve ontdekken, tot dat weder een krater 

door het geboomte schemert, waar men dan zeker verwachten 

kan, zijnen woesten grond door hare kleurige bloemen versierd 
te zien. Zij schijnen de eerstelingen van den plantengroei, na 

eene uitbarsting te zijn. 

Op de kleine situatieschets T'ankoeban Prauw Fig. 1 duiden 

de getallen aan: 1, de Kawa Ratoe, — 2, de westelijke „ kleinere 

en minder diepe Kawa Oepas, welke in 1857 slechts bij * met 

weinig ondiep water bedekt (voor het overige horizontaal) een 

slijkbodem was, — 5, op vele plaatsen doorboorde, vergane 

rotsmassa’s aan den voet van den kratermuur, waaruit ten dien 

tijde de sterkste zwaveldampen, met een sissend geluid te voor- 

schijn kwamen, — 4, warme, modderige waterpoelen van 

eene graauwe kleur, steeds in beweging door opstijgende gaz- 

soorten, — ò, het hoogste zuidelijke punt van den geheelen 

top (het Z. W. punt van den rand des Kawa Ratoe-kraters), 

— 6, het diepste noordelijke gedeelte van den kraterrand, 

beneden welken de res ge noordelijke van den Ratoe) uit 

ans Hel lerde trachietrotsen bestaat, 

die Bai elkander liggende vooruitspringende terrassen vor- - 

men, — 7, de tusschenrug tusschen de beide kraterbekkens, 

welke zich tot het punt 5 zeer steil verheft, — 8, onze hut 

en 9, de weg, langs welken wij opgestegen zijn; (de overige 

wegen door ons gevolgd zijn door gestippelde lijnen aangeduid). 
Op eene kaart!) vroeger dan de mijne gemaakt, ziet men de 
Kawa Oepas als een meer aangewezen, met nog dampende 

spleten, die tijdens mijn bezoek uitgebluscht waren. 

De solfatara’s, die aan de buitenste afhelling des bergs, om- 
streeks 1000! beneden den kraterrand liggen b. v. eene aan de 

oostzijde «Kawa Badak»?), en eene aan de noordzijde, zijn blijk- 

1) Waarschijnlijk van Sal. Müller in het jaar 1832. 

z) Volgens Dr. Bleeker was de temperatuur van het borrelende water aldaar den 10 

Junij 1846 == 192° tot 195° Fahr. en van de dampen 210° tot 218° Fah 
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baar slechts neven-spleten van dezelfde kraterschacht, waaruit 

voortdurend vele zwavelig-zure dampen zich ontwikkelen. 

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen. 

Vroeger merkte ik in het Tijdschrift voor Neêrlandsch Indië 

omtrent dezen berg aan, dat de tusschenrug tusschen de 

beide ketels Oepas en Ratoe, door Horsfield in 1804 in het 
geheel niet vermeld, eerst zoude zijn ontstaan door eene uit- 
barsting, welke plaats had tusschen het bezoek van Horsfield 
m 1804 en het mijne in 1857, en trachtte de mogelijkheid van 
zoodanig eene uitbarsting, zonder dat zij door de nabij wonende 
landers opgemerkt werd,1) te bewijzen; mij was geene uit- 
barsting bekend. 

Volgens het berigt van een ooggetuige (S. von Poerwokerto, 
m het Tijdschrift voor N. 1. VIII. 5. pag. 421) heeft evenwel 
wezenlijk eene uitbarsting plaats gehad, welke ik hier zal me- 
dedeelen. Daardoor wordt mijne gissing tot zekerheid, dat de 
kratergrond eerst na 4804 in twee helften gedeeld en de 
tusschenrug eerst door deze latere uitbarsting ontstaan is. 

1829 April 4. Des avonds omstreeks 10 ure ving de uit- 
barsting met een hevig donderend geluid aan, «eene groote 
vlam steeg in de lucht op ,» en drie dagen en nachten achtereen 
werd eene groote hoeveelheid asch, benevens steenen, uitge- 
worpen, somtijds zoo sterk, dat de bewoners der dorpen 
Segala Herang, Tenger Agong, Santja en anderen begonnen te 
vlugten. Dezelfde berigtgever maakt melding van vijf aardbevin- 
gen, die in het jaar 1842 binnen den omtrek , waarin de schuddin- 
gen ‚van den Toekoeban Prauw zich gewoonlijk doen gevoelen, 
(gelijktijdig met de aardbevingen op Haïti den 474 Mei, op Sint 
Domingo den 25e Mei, te Hanef aan den Rijn den 25 en 30 Mei) 
waargenomen werden, en die hare rigting van het O. naar 

*) De meeste kraters van Java liggen in de hoogte-streek tuschen 6 en 10000 voet; 
op de hoogte van 4 en 5000 voet echter liggen gew oonlijk, ten minste van den middag 
af, duistere, graauwe wolken, uitgebreid als een dek, dat alles, wat hooger is, voor 
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het W. namen; deze schuddingen hadden op de navolgende 
tijden plaats, (die zich op den datum met >< geteekend voor- 
deden, waren vergezeld van een onderaardsch geluid als het 
rollen van wagens): 

1842 April 5 des voormiddags ten 10 ure. > 
» » 6 des nachts ten 111, ure. 
» Mei 5 des voormiddags ten 10 ure. > 
» » _6 des nachts ten 11!/: ure. 
» » 25 des morgens ten 7 ure. > 

Deze uitbarsting wordt ook vermeld in de Javasche Courant 
van den 5e Mei 1829 (en daaruit overgenomen in het Indisch 
Magazijn. II, No. 11 en 12), waar men leest dat deze berg, 
nadat hij eenige dagen lang een sterk gedruisch had doen hooren, 
in den nacht van den eersten (?) April (hierboven den 4e) 
begonnen was te «branden» en dat de vlugtende bewoners der 
omstreken door den Adsistent Resident van Krawang (de Bruin 
Price, vergezeld van den bovengenoemden berigtgever S : en een 
pakhuismeester van Tjikao A. Botter) die toegesneld was, ge- 
noodzaakt werden om terug te keeren. Zij kwamen van Mans. 
ijassa, de hoofdplaats van dat gedeelte van Krawang , waartoe 
de noordzijde van den vulkaan behoort. Het districtshoofd van 
Batoe Sierap beklom denzelven en zag slechts « vuur en uitge- 
worpen steenen, maar geen water in den krater. » 

1846. 27 M ke had eene nieuwe uitbarsting van slijk en asch, 
van eenig aanbelang plaats, uit’den grooteren oostelijken ketel 
Kawa Ratoe. De uitbarsting duurde éénen nacht lang; zij heeft 
evenmin als de geringe aardbeving, welke aan de noordelijke 

__of Krawangsche afhelling des vulkaans te Segala Herang , Batoe 
Sterap gevoeld werd, eenige schade aan de plantagiën. toege- 
bragt. Men beweert dat de berg na deze uitbarsting voortging _ 
sterker dan vroeger te dampen; (volgens mondelinge mededeeling _ 
der bewoners van den omtrek). | 

CG. Bezoek van reizigers. 

1804. In de maand Juli werd deze berg door Horsfield van 

7 
Ki 

Mo.Bot. Garden, 

1902. 
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wt het dorp Ïjirattong beklommen; de borrelende modderpoe- 

len hadden eene temperatuur van 112’ Fahr. 1) 

1821. Is hij door den Hoogleeraar P. P. Roorda van Eijsinga 

bezocht «in de stemming» zoo als zijn HoogGel. zegt, « van 

Ossian.» Een heilige priester, die de booze geesten door beroo- 

kingen verdrijft, vergezelt hem. Hij sterft bijna in den kra- 

ter van vrees en schat dezen in zijne angst 700 voet dieper, 

dan hij werkelijk is. Hij komt er evenwel gelukkig weder uit, 

neemt, bovengekomen, eene verversching en gaat vervolgens 

tot het besluit over, dat de nieuwsgierigheid om zulk eenen 

krater te bezoeken, toch eene groote dwaasheid is. (Vergel. zijn 

«Indie» boek III, deel II, pag. 405. Breda 1842). 

1852. Dr. Salomo Müller (Verh. van het Batav. Genootsch. XVI. 

pag. 151). 
1857. In de maand Julij bezocht ik hem in gezelschap van 

Dr. A. Fritze, mijn’ onvergetelijken vriend en chef?). Wij ste- 
gen onder begeleiding van den Adsistent Resident Nagel, van 
Lembang — den zuidkant des bergs op. Wij vonden het 
borrelende water veel warmer, dan Horsfield voor 55 jaren. 
Daar men echter zelden digt genoeg bij het water kan komen 
en men zich van een’ langen bamboesstaak moet bedienen, om, 
door middel daarvan, de thermometers in het water te hou- 
den, zoo kan wegens het snel dalen van den thermometer in 
het tijdsverloop, dat men noodig heeft om hem bij het oog te 
brengen, aan zulke waarnemingen geene groote waarde 
gehecht worden. 

1846. 10 Junij. Bestijging van Dr. M. Bleeker, W. Bosch 
en Hofland van de noordzijde op, (van Tingger Agong over 
Panaroeban en Tjiatter). Zij vonden de vegetatie in de hoogere 
streken des vulkaans verdord, verbrand en alles met een een- 
toonig graauw asch-kleed bedekt. Aan de oost- en noordoost. 
zijde waren op die hoogte duizenden groote boomen in de 
nd van het W. naar het 0. agenten en _gedeelte- 

„ Verh. van het Batav. Genootsch. D- VII 
2) Wiens vroegtijdig afsterven ik diep betreurde, toen ik hem in Junij 1839 te 

Batavia grafwaarts geleidde. 
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lijk onder asch en modder begraven; wat niet omgeworpen 
en gebroken was, was ten minste verbogen. Alzoo was, waar- 
schijnlijk door dezelfde oorzaak, even zulk een rukwind ont- 
staan, als bij den Gedeh in December 1840, want ook hier 
lagen de boomen van den krater afgewend, — buitenwaarts 
nedergeveld. De heer Bleeker vond de Kawa Oepas en de 
Solfatara Badak geheel onveranderd, zoo als zij door Müller 
en mij beschreven waren, zelfs op den tusschenrug tusschen de 
Oepas en Ratoe stonden nog groene Thibaudias; maar de 
Kawa Ratoe was van den top tot aan den voet met een 
eentoonig , blaauwachtig-graauw kleed van vulkanische asch 
en modder overtogen en de krater was een diepe, onbe- 
klimbaar- steile trechter met gladde wanden, op wiens grond 
nog vloeibare modder door dampen, die tot hoog boven den 
kraterrand zigtbaar bleven, in beweging gebragt werd. 

Volgens de meening van den heer Bleeker «is de modder- 
massa over den oost-rand heengestroomd en heeft de voormelde 
boomen omgeworpen, terwijl eene uitbarsting van asch deze 
overstrooming begeleidde». De asch-uitstorting was, geloof ik 
het hoofdverschijnsel van deze geheele uitbarsting, en de mod- 
der bestond slechts uit den voorraad van vloeibare stof in den 
krater, welke immers ook eerst uit (met atmospherisch water 
vermengde) asch ontstaat, slechts met die hoeveelheden stof ver- 
meerderd, die haren oorsprong hebben uit de ontbinding der 
rotsen door zwavelzure dampen, en waarvan het hoofdbestand- 
deel doorgaans kleiaarde is. Deze modder kan evenwel niet 
over den oost-rand heengestroomd zijn, want, in dat geval zou 
de krater daarmede tot aan den rand gevuld moeten geweest 
zijn, en de modder had eerst over den lageren tusschenrug in de 
Kawa Oepas moeten stroomen; de heer Bleeker zegt echter zelf, 
dat de vegetatie op dezen rug ongedeerd was! — Hij werd 
uitgeworpen, uitgeslingerd, viel uit de lucht neder en veroor- 
zaakte daardoor (door de terzijde drukking der lucht) binnen 
langwerpige, scherpbegrensde ruimten dien rukwind, aan wiens 
kracht de bosschen geen’ weêrstand konden bieden. Alleen 
door de werking van deze kracht op de grootere oppervlakte 
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der bladerkroon is het omknakken der boomen verklaarbaar, 
hetwelk onmogelijk had kunnen geschieden, wanneer de kracht 
(al werd zij ook door modder in plaats van lucht voortgeplant) 
alleen op de stammen gewerkt had, die (smal en weinig weêr- 
stand biedende) aan de in beweging gezette stof terzijde (tus- 
schen de stammen) eenen genoegzamen doortogt zouden verleend 
hebben. — Op dezelfde wijze zouden immers ook palen, die 
in de zee staan, bij elken golfslag omgeknakt moeten worden! — 

De kraterruimte was, 50 voetstappen van den rand verwij- 
derd, reeds 15° Fahr. warmer. (Zie Tijdschr. v. Neêrl. Indie, 
VIII. No. 6. pag. 570). 

1848. 17—19 Junij. Ten tweeden male beklom ik den berg aan 
zijne noordzijde den 17 Junij 1848 uit Tingger Agong over 
Tjiatter, alzoo langs denzelfden weg die Dr. Bleeker gevolgd 
was. Ik had op het hoogste punt van den zuidelijken krater- 
muur (No. 5 van de schets) eene hut laten bouwen en bleef 
verscheidene dagen op het gebergte. Daar evenwel mijn onder- 
zoek meer van mineralogischen aard was en meer bepaald ten 
onderwerp had, de veranderingen der gesteenten door de dam- 
pen veroorzaakt, na te gaan, zal ik de resultaten daarvan op 
eene andere plaats mededeelen. 

De krater benevens de hoogste streken van zijne N. en N. 
oostelijke buitenhelling, waar de bosschen verwoest en duizen- 
den boomen nedergeveld lagen, hadden door de uitbarsting 
van den 27 Mei 1846 een in het oogloopend bleek aanzien 
verkregen. Al het groen, dat ik bij mijn eerst bezoek (Junij 1857) 
in den krater gezien had, was verdwenen en aan de bovenge- 
melde zijden waren alle zijne minder steile rotswanden met 
uitwerpselen bedekt en onzigtbaar. — De uitgeworpene massa’s 
bestonden uit asch, zand, steengruis en” enkele grootere 
steenbrokken van een duim tot een voet dikte, die met zuur 
water te zamen tot eene pap vermengd uit den krater gekomen 
waren, als eene ongelijkvormige massa, die veel zwavelzuur 
bevat en eenen hoogen graad van hitte bereikt moet hebben. 
Want hoewel deze massa vochtig was, hebben de daardoor 
getroffene boomstammen evenwel eene soort van verkoling 

À 
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ondergaan of beter gezegd, eene verandering in eene soort van 

bruinkool, die Î á 2 duim diep in het hout indrong. De 

steenbrokken bestonden grootendeels uit veranderde digte, ba- 

saltische lava, die oorspronkelijk zwart geweest, maar door 

de zwavelig-zure dampen in een aluinachtig gesteente herscha- 

pen was, dat wel tamelijk vast, hard en aan de oppervlakte 

glad, maar geheel bleek of wit van kleur was, zoodat het som- 
mige Javanen voor kalk of marmer hielden. Van zulke veran- 
derde lava kon men geheele banken zoowel in den krater, als 
aan de buitenhellingen waarnemen, in eene grootere hoeveelheid 
dan bij eenigen anderen vulkaan van het eiland; ook kon men 
den trapsgewijzen overgang van de hardste, koolzwarte lava tot 
in een’ verblindend witten aluinsteen zeer goed vervolgen. 

Blijkbaar is het voornamelijk deze steensoort, die door hare 

verbrokkeling van gruis tot het fijnste zand — gedeeltelijk met 

water tot brei vermengd — de onderste kom der vulkaan-opening 

aanvult en den bodem des krater vormt, welke bij de laatste 

uitbarsting opengescheurd en uitgeslingerd werd. Nu ligt hij 

mijlen ver in het rond in de verwoeste bosschen verstrooid. 

Latere aanteekeningen omtrent din Tankoeban Prauw, 

(volgens oternan res An in 1848). 

De afhelling der bergketen, die tot den Tankoeban Prauw 

behoort, daalt niet gelijkmatig in het diepland af, maar vormt 

aan beide zijden, zoowel in het N. als in het Z. eenen lang uit- 

gestrekten voortrap, een plateau, waarvan het zuidelijke (dat 

boven Bandong gelegen is en de plaats Lembang draagt) eene 

hoogte heeft van 5580 voeten, terwijl het noordelijke (waarop 
Tingger Agong, Batoe Sierap enz. gelegen zijn) naauwelijks 
2000 voeten bereikt. Beide deze hoogvlakten zijn aan de buiten- 

zijden door opgehoogde randen ingesloten, kleine nevenketens 

vormende, die slechts door eenige beekkloven doorsneden, pa- 

rallel met de hoofdketen loopen en in ’talgemeen de rigting 
van het W. naar het O. volgen. 

Terwijl beide geen sens verhefings-rande n der 
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neptunische formatie zijn, wier oppervlakte naar buiten zacht 
en gelijkvormig afdaalt, maar naar binnen d. i. naar de vul- 
kanische hoofdketen toe veel steiler, meer naar een’ muur 
gelijkende, valt, — zijn de plateaux, welke binnen deze randen 

liggen, uit boven elkander geplaatste lava-banken zamengesteld, 
die, weleer van den vulkaan afstroomende, door deze neven-- 
keten in haren verderen loop gestuit werden en tegen den bin- 
nensten wand van dezelve aanstootende, zich ophoopten en tot 
vlakten uitbreidden. Beide neven-ketens zijn van die plaats af, 
waar boven in de hoofdketen de Bockit Toenggoel ligt, duidelijk 
te onderscheiden en loopen van daar naar het W., de zuidelijke 
tot voorbij Lembang en de noordelijke iets verder tot aan den 
voet van den Boerangrang, waar zij (door lava-stroomen over- 
stelpt) verdwijnen. 8 / 

De zuidelijke, Bandongsche verheffingsrand, waarvan 
het hoogste punt G. Kassor heet, is door verscheidene gangen 
van vulkanisch gesteente doorbroken en gelijkt meer naar de 
«trachietische voorgebergten der vulkanen» dan de noordelijke 
Krawangsche rand, wiens zuivere neptunische natuur te her- 
kennen is aan de lagen van klei, kalk en kalkmergel, welke op 
vele punten aan de oppervlakte zigtbaar worden. In de rigting 
tusschen den Tankoeban Prauw en den Boekit Toenggoel ligt 
de voornaamste dwars-kloof van den zuidelijken rand , waar deze 
door de Tji kaboendoeng diep doorsneden wordt en waar zijne 
wand verscheidene honderd voeten diep bijna loodregt neder- 
stort. De Tji kaboendoerig stroomt van het oosten af langs den 
binnensten voet van den wand en neemt digt bij de doorbraak 
door de keten de Tji kawarie op, die uit het N.O. van den 
Boekit Toenggoel afvloeit en iets vroeger zich met de Tjikidang 
vereenigde, welke uit het Z.O. van den Tankoeban Prauw haren 
loop nam. | 

Daar, waar deze drie beken zich vereenigen en in steeds 
dieper insnijdende kloven naar de hoofdspleet toestroomen., 

wordt den natuuronderzoeker de schoonste gelegenheid aange- boden, om de structuur van het binnen gelegene plateau uit 
op elkander geplaatste lavastroomen te herkennen. Drie goorten 
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van lava kan men vooral duidelijk onderscheiden, als: 1. Bij 
eenen waterval van de Tjikawarie, digt boven hare vereeniging 
met de Tjikidang, ligt eene in dikke horizontale banken afge- 
scheidene vulkanische gloedbrekzie, wier graauwe, fijn- trachie- 
tische grondmassa andere, afgeronde lavastukken van heterogenen 
aard ingesmolten bevat. — 2. Een basaltische lavastroom is door 
de dwarskloof heen gedrongen en tot voorbij Bandong gevloeid, 
waar de digte, zwartblaauwe lava met luchtblaasjes van een half 
tot een duim grootte, doortrokken is. Uit deze (hier niet poreuze) 
lava ontspringt eene warme bron (Lembang Tjipannas No. 1) « aan 
den linker oever van de Tjikawarie, tusschen de monden van de 
Tjikidang en de Tji kaboendong. Eene tweede warme bron (Lem- 
bang Tjipannas No. 2) ligt aan de overzijde, aan den regter 
oever van de Tjikawarie meer benedenwaarts, digter bij de 
dwarskloof , maar insgelijks nog tusschen de beide monden. — 
5. Hornblende-porphier met groote, zwarte, scherphoekige 
hornblende-kristallen van eene lijn tot anderhalve duim lengte 
en ts tot t/> duim dikte, die geheel ontwikkelde, zeskantige 
zuilen zijn en slechts los in eene graauwe, fijn- trachietische 
grondmassa steken, waaruit zij (bij toenemende verwering van 
de grondstof) ten laatste van zelve uitvallen, geheel vrij worden 

“en slechts ledige indrukselen van hunnen vorm achterlaten. Deze 
lava heb ik evenwel slechts in blokken aan den binnensten voet 
van den wand, ten westen van de doorbraak, kunnen vinden. 

In den noordelijken, Krawangschen verheffingsrand zijn 
de voornaamste dwarsche doorbraken die, waarin de volgende 
twee beken stroomen: 1. De Tijponagara aan de oostelijke grens 
van het plateau en van zijnen verheffingsrand, in de rigting 
naar den Tampomas. — 2. De Tjiassam, naar de westelijke grens 
toe, noordwaarts van Tingger Agong. Behalve van den kalk en 
kneed die aan de afhellingen voorkomt naast de door- 
braak van de Tjiassam, moet ik nog in het bijzonder had 
maken van eene plaats beneden het dorp Taringgoel (tussche 
Wanaijassa en Poerwokarta), daar zij, hoewel tot den voet 5 van 
den Boerangrang behoorende (en niet tot die van den Tankoeban 

Prauw), evenwel in de voortgezette rigting van de neptunische 
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verheftings-zone (den buitenrand van het plateau) ligt. Dáar 

komt namelijk een merkwaardige bitumineuse kalksteen voor, 

welke zich, slechts door smalle tusschenkloven gescheiden, in 

massa’s die den vorm hebben van blokken, torens en teerlingen ; 

uit den bodem verheft en bij het wrijven of verbrijzelen eene on- 

aangename reuk verspreidt, die aan bergolie en teer herinnert. 

De steenmassa’s bestaan afwisselend : — f. uit eenen graauwen, 

zeer vasten en zandigen kalk, — 2, uit eenen geelachtigen kalk, 
die uit ongelijksoortige ehdendiks of bolvormig- in stralen 
uitloopende) deelen te zamengesteld is, — 5. uit vaste kristalini- 
sche (kalkspath-) massa’s van eene stralige textuur, die eene 
zwarte en zwart-bruine kleur hebben, — 4. uit dergelijke zwart- 
bruine massa’s, die geheel en al doortrokken zijn met buizen 
in den vorm van lange, dunne bijen-cellen, — 5. tusschen de 
vier vorigen in uit geheel verschillende dunne, uitnemend schilfe- 
rige (lamelleuse) lagen, veel op dunne kalksinter-beddingen uit 
waterbezinksel gelijkende. Alle deze vijf heterogene substantiën 

_ komen voor in parallele lagen van 1/; duim tot 3 voet dikte 
tot één geheel zamengesmolten en zijn in eenige der 10 tot 
25 voet hooge massa’s (of brokstukken van het gebergte) hori- 
zontaal geplaatst, in anderen loodregt, maar in de meesten 
golvende, dikwijls 200 wenen gebogen, dat de ombui- 

ijnen; toch zijn alle deze lagen 
s onderling _ parallel. Men gelooft hier afwisselende lagen 

van enh soorten van koraal- en kalksinter-vormingen 
te zien, die met bergolie (minjak latoeng) doortrokken werden. 
Dit moet evenwel terstond bij de eerste vorming der afzonder- 
lijke lagen plaats gehad hebben, dewijl men zeer dikwijls tus- 
schen de bitumineuse, zwart-gekleurde lagen andere niet bitu- 
mineuse, gewone (geelachtíge) kalk en sinter-lagen aantreft. 
De nis (het plateau) van mri Herang ligt 

fs van dezen neptuniscl erheffingsrand en stijgt 
wet: wijdden gestrekte trappen zeer werden naar den voet van 
den are Prauw op. Hij is van het Z. naar het N. 5à6 
palen breed en van het O. naar het W.45 à 20 palen lang en 
bestaat in deze geheele uitgestrektheid uit banken van lava, 

5 
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die weleer van den vulkaan afstroomende en tegen den verhef- 

fingsrand in het noorden stuitende, zich hier noodzakelijk moesten 

ophoopen. Deze lava is zwart-blaauw, basaltisch , in horizontale 

banken en platten afgescheiden, in grootere diepte meestal digt, 

maar in hare bovenste lagen en voornamelijk naar de oppervlakte 

toe poreus en met groote luchtblazen voorzien, die almede, 

en wel parallel met de banken, in de lengte getrokken (hori- 

zontaal uitgestrekt) zijn. Honderden voeten hoog ziet men aan 

de wanden van vele kloven deze lavabanken op elkander liggen; 
men ziet ze naar boven toe steeds poreuzer worden, terwijl zij 
in eenen vlakken grond eindigen, die slechts daar waar hij ongelijk 

of golvende is, in zijne diepten een weinig humus bevat, voor 
‘toverige naakt te voorschijn komt en op de meeste plaatsen 

bestrooid is met afgebrokene stukken dezer lava, van een duim 

tot een voet dikte. Daarenboven is dit gesteente met ontel- 

bare gaatjes doorboord even als een zeef en slurpt al het re- 

genwater op, dat op de oppervlakte valt en dat vervolgens 

spoorloos in het inwendige verdwijnt. Dit groote plateau gelijkt 

alzoo een koud geworden en «gestold lava-meer,‚» — wiens 

rotsachtig-hobbelige oppervlakte nu dagreizen ver slechts met 

allang-allang en klaga begroeid, op de meeste plaatsen on- 

bewoond, onbewoonbaar en bijna voor alle cultuur ongeschikt 

IS, — eene rots- en graswoestenij, in welke de reiziger halve 

dagreizen ver geen ander geluid hoort, dan den doffen weerklank 

zijner voetstappen «rimbombo», zoo bedriegelijk hol, dat hij 

gelooft over een gewelf te gaan. 

Aan de watervallen, die van verscheidene als trappen eindì- 

gende lava-banken afstorten, b. v. aan den Joeroek Agong in 

den vlakken dalgrond van de Tjiassam beneden de plaats, waar 
zij door den neptunischen rand gebroken is, of aan den Joeroek 
Go-ong van dezelfde beek boven de doorbraak , — ziet men groote 
gedeelten van dien zwart-blaauwen, bazaltischen? steen ontbloot, 
ii de op ppe PE kleine, rhombische stukjes 

van !/s tot één voet wriinen swerdeehd: is. £) Door de Tiiassamkloof 

3) Abgesondert.” 
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loopen, aan beide zijden door de neptumische af hellingen begrensd, 

de lavastroomen verre in het lage, tertiaire land uit. i 

Het schoonste evenwel openbaart zich de lava-natuur van dit 

eens gesmolten geweest zijnde gesteente, in een hol bij Joe- 

roek grinding, hetwelk 5 palen oostelijk van Tingger Agong 

in de hoogere streken van het plateau aangetroffen wordt, waar 

de oppervlakte zacht heuvelachtig-golvende is, Aldaar is op 

zekere plaats de grond opengebarsten en door eene kloof of 
spleet in de rigting naar het N. N, 0. doorsneden, welke 

plotseling eindigt, terwijl zij zich in den ingang van een hol 

verliest, waarboven het plateau weder vlak is en even als vroe- 

‚ door geene kloof meer doorsneden. Het hol gelijkt een 

100 tot 150 voet diep gewelf in den vorm van een’ boog 
welks ingang 50 voet hoog is, terwijl het naar den achtergrond 

toe tot 15, ja zelfs tot 10 voet in hoogte afneemt. Men ziet hier 

gewone, zwart-blaauwe bazalt-lava, in niets van die op andere 

plaatsen van Selaga Herang onderscheiden. Maar van het ge- 

welf van dit hol hangen lava-stalactieten af; zij hebben de 

gedaante. van lange spitsen, kegels, druiventrossen, takken; 

punten en aan de onderste randen uitgetande lamellen, die allen 

loodregt, even als de druipsteen der kalkgrotten, bij honderden 

van het gewelf afhangen en klaarblijkelijk de gesmoltene natuur 

van deze lava aantoonen, welke door de hitte week geworden 

en omtrent van de consistentie van honig moet geweest zijn, 
toen zij van het gewelf afdroop en onder het afdruipen 
stolde. — (Men kan aannemen, dat reeds eene hardgewor- 
dene en van onderen uitgeholde lavabedekking daar lag, door 
wier spleten, reten of poriën de gesmoltene massa van eenen 
boven gelegenen nieuwen nog vloeibaren stroom henendrong). 
Weinig vulkanen van het eiland zijn zoo rijk in warme 

bronnen als de Tankoeban Prauw. Hier zal ik echter slechts 
op haar aantal en hare ligging opmerkzaam maken, daar zij in 
het 5% hofdstuk der tweede ER, van dit werk uitvoerig 
beschreven worden. 
Aan de zuidelijke, Bandongsche afhelling van den berg 

zijn er mij drie bekend: 4. In de nabijheid van de beek Tji- 
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beuroem & palen oostwaarts van Djamboe dwipa, ongeveer 
5500’ hoog, eene laauwe salinische staalbron, welke uit 
poreuze lava ontspringt. Het water van gezegde heek zelve is 
koud, maar heeft eene sterke aluinachtige smaak. — 2. De reeds 
vroeger wegens hare ligging vermelde warme bron bij Lembang 
(Fjipannas 1), aan den linker oever van de Tjikawarie, zonder 
reuk of smaak. — 5. Ter zelfder plaatse, aan den regteroever 
van de Tjikawarie (Tjipamas 2), Rs lalknchjtweadsel d eenig- 
zins naar soda smakend en naar zwavel kend water. 

De vijf volgende vindt men aan de noordelijke, Krawang- 
sche zijde; de twee eersten liggen ín de nabijheid van het dorp 
Tjiatter aan de noordelijke helling van den Tankoeban Prauw, 
ongeveer 5500’ hoog en op een’ afstand ‘van 5 palen van Ting- 
ger Agong. — 4, Aan den regter oever van de beek Tjipabla ont- 
springt uit drie openingen eene laauwe, naar aluin smakende 
bron, welke een zeer hard bezinksel alach: Zij hgt O.N. 
Oostwaarts beneden Tjiatter. — 5. «Tjipannas» N. Oostwaarts 
beneden Tjiatter in de vlakke diepte aan de oostzijde van de 
lengte-ribbe, genaamd « Poelosarie. » 

Daar ontspringt op eens, dampend heet, eene zeer sterke 
beek, uitbrekende uit den voet van eenen aardwand; haar water 
smaakt naar aluin, riekt naar zwavel-waterstofgaz en bedekt 
alles, waarmede het in aanraking komt, met een kalkachtig 
bezinksel. Een ander breiachtig, melkwit sediment geeft aan 
den spiegel van het kleine bekken (kom) waarin zich de 
beek lager verwijdt, eene kopergroene tint. Zij stort zich, 
even als de vorige, uit in de Tjiponagara. 

6. Aan den bergwand «G. Batoe kapoer», walkie de binnen- 
ste wand van bovengemelden verheffingsrand is, digt bij die 
plaats, waar hij in het oosten eindigt, borrelt eene warme 
bron op, boven den regteroever van de Tjinangka (welke meer 
naar beneden zich in de Tjiassam uitstort), die alles wat zij 
aanraakt, met eene korst overtrekt en verbazend groote gekrulde 
kalksinter-trappen langs de afhelling nederwaarts gevormd heeft. 
Het water is reukeloos en smaakt ziltig-pikant. Nog verscheidene 
kleinere bronnen komen aan den oever van de beek voor. Zij ligt 
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5 palen noordwaarts van Tingger gong. — 7. In de dalvlakte van 

de Tjibroeboes, 5 palen N. Westelijk van Tingger Agong ont- 

springt eene reukelooze bron van een eenigzins zoute smaak uit 

eene laag van vulkanische rolsteenen, !) waaruit de dalgrond 

bestaat. Bovendien vindt men nog in den vlakken grond van 

het dal vele doorzijpelingen van zout water, benevens sporen 

van aardolie. Ook vindt men aan den noordelijken wand van 

het dal eene koude, veel ijzer bevattende bron, welke uit eene 

rots-pleet «Djembloengan» dringt. —8. Warme en koude sali- 
nische staalbronnen?) in het dal van de beek Tjiratjas, 5 

palen N. Oostwaarts van Wanaijassa, mede uit lagen van 
vulkanische rolsteenen ontspringende; benevens nog andere 

ontelbare doorzijpelingen. van zilig water. 

Van deze acht bronnen behooren er evenwel slechts zes tot 
den Tankoeban Prauw, terwijl de beide laatstgenoemden, No. 7 
en 8 in lengte-dalen liggen tusschen ribben, welke van den 
Boerangrang afloopen. 

Even zoo als in ’t algemeen op Java de meeste van al de 
warme bronnen aan den binnenrand der voorgebergten van de 
vulkanen gevonden worden, zoo zien wij ook hier (met uitzon- 
dering alleen van No, 4 en 5) de opgenoemde bronnen in de 
nabijheid van den verheffingsrand der neptunische formatie, die 
de plateaux begrenst, ontspringen, — of aan den voet van den 
pinnensten wand van deze nevenketen zelve, of op zulke pun- 
ten, die, hoewel met lavastroomen overdekt, toch blijkbaar 
de voortzetting dier randen aanduiden, — dus en op zoodanige 
plaatsen, waar men aan de grens der vulkanische en neptunische 
formatie groote spleten in de diepte kan veronderstellen. 

_D. Gedaante-verwisselingen. 

Horsfield spreekt (l. c.) slechts van éénen krater, welks bo- 
vensten omtrek hij op 11/2 Eng. mijlen en welks diepte hij in 

1) „Geschiebe.” 

2) „Eisensäuerlinge.” (Zure ijzerbronnen) 
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het zuiden, waar hij naar beneden klom, op 250, schat, (in 

1857 was hij daar 500’ diep). Daar het onmogelijk is, van den 
zuidelijken kraterrand, (van waar H. afdaalde), den tweeden 

(westelijken) ketel niet te zien, en daar men zelfs van die plaats af, 

even als van alle streken van den kraterrand, den bovenomtrek 

van deze tweede kolk duidelijk herkennen, ja ten deele daarin 

naar beneden zien kan, — zoo moet men aannemen, dat de 

krater toen slechts uit éénen (ovalen) ketel bestond en dat de 

kleine middenrug, die hem thans in twee bijna kringvormige 
ketels deelt, (van welke de westelijke de kleinste en minst diepe 

is), in eene der uitbarstingen tusschen 1804 en 1857 eerst 

gevormd is geworden. Daar deze rug nu slechts uit losse puin- 

brokken (asch, steengruis) bestaat, zoo is het niet onwaar- 

schijnlijk dat hij zonder veel gedruisch en geweld kan gevormd 

zijn door“eene ligte asch-uitbarsting, die misschien alleen de 

hoogst gelegene dorpen heeft getroffen en door de Javanen niet 

van genoegzaam aanbelang geoordeeld is, om vermeld te worden. 

Wij hebben echter hiervoren werkelijk eene en zelfs belangrijke, 

(aan de bewoners der omstreken vrees inboezemende) uitbarsting 

uit dit panas leeren kennen, namelijk die s van een, 

9. PATOEHA. © en @ 
Br. 7°451/s! — L. 107° 2612’ — H. 7420 voet. 

A. Topographisch overzigt. 

Als een der hoogste toppen in de ruimte tusschen den Gedeh 

en den berg van Cheribon verheft zich de Patoeha in de ooste- 

lijkste, (het naast aan het plateau van Bandong grenzende) keten 

van het Kendang gebergte, wiens talrijke ruggen in eene paral- 

lele rigting met elkander tusschen hem en den voet des Gedeh’s 

voortloopen en in de nabijheid van den Patoeha en Breng-Breng 

hunne grootste hoogte bereiken. Onmetelijke wouden, die eene 
der grootste en onbewoondste wildernissen op Java vormen, be- 

dekken daar berg en dal, — schilderachtige watervallen, naauwe- 

lijks aan eenen Rire bekend, storten daar donderend van 
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de hellingen af, en op eenen grooten afstand van verre berg- 

wanden en kloven hoort men de echo weergalmen. 

Eenzaam tusschen zulke nooit bezochte wouden ligt daar het 

schoone berg-meer Telaga Patengan, 4790’ boven zee, met 

zijne kleine eilanden en schier-eilanden, op welke majestueuse 

Podocarpus-soorten zich verheffen. Zijn kalme waterspiegel kaatst 

het beeld van den Patoeha terug, wiens zachte helling in het 

oosten des meers opstijgt en 2650’ hooger in een’ kleinen top 
eindigt, welke de hoogste van dit gebergte is. 

Hij ligt omtrent Z. 0. ten Z., 50 Eng. mijlen van den Ge- 
deh verwijderd en bestaat uit eenen cirkelronden, smallen, op 
sommige plaatsen geheel scherpen rand, die binnenwaarts steil 

afdaalt en eenen onbeklimbaren, trechtervormigen afgrond vormt 

welks loodregte diepte de bovenste middellijn des rands van 

omtrent 600’ schijnt te evenaren. De gedaante van dezen 
trechter is zeer regelmatig en gelijkt naar eenen omgekeerden 

kegel of naar eene piramide, waarvan de spits afgeslagen is. 
Zijn naauwe benedengrond, namelijk zoo ver men van de 
duizeling-wekkende hoogte in staat is dit te beoordeelen, is 
vlak, en zijn midden alleen met gras begroeid en biedt aan 
het oog, behalve een paar neergeworpene boomstammen, niets 
merkwaardigs aan. Gelijk het woud zich van den uitersten 
voet des Patoeha’s tot op den hoogsten top uitgestrekt heeft, 
waar het zijne aloude met moszoden en weelderig loof bedekte 
takken en stronken over den steilen rand des kraters laat af- 
hangen, zoo heeft het zich ook voortgezet tot in den ondersten 
bodem van dezen afgrond, die een treffend beeld der volmaakste 
eenzaamheid en eeuwige vergetelheid aanbiedt. Zijn voorkomen 
is somber en treurig; want de bosschen, die hem bedekken, 
wassen wel rustig voort, maar zij zijn onbewoond en zelden wordt 
daarin het gezang eens vogels gehoord. De voet des wandelaars 
kan nimmer de diepte bereiken. Zij ziet er uit als een graf, — 
even zoo geheimzinnig, zoo stil en echter zoo vol beteekenis. 

Aangenamer is het gezigt op het schitterend zwavelmeer 
Kawa Patoeha. Het ligt slechts 755’ beneden den zoo even 
beschrevenen rand des ouden kraters, welken de Javanen «Tam- 
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man sahat» noemen, en wel westwaarts van dezen, zijnde 

_ zijn spiegel 6685’ boven de oppervlakte der zee verheven, 

zoodat de grond des kraters bijna tot den spiegel van het 
meer afdalen moet, (overigens nagenoeg. 5000’ van hetzelve 

verwijderd is). Alleen aan deze zijde (de westelijke afhelling 

van den Tamman sahat) zijn de oevers van het meer hoog en 

steil en bestaan uit eenen trachietwand, die zich, uit prisma- 

tische, bijkans zuilvormige stukken opgebouwd, in zijn midden 

wel 500' hoog verheft en zijne bruine schaduw werpt op den 
licht kopergroenen, in het geelachtige overgaanden waterspie- 
gel. Op de klippen, die aan den voet van dezen wand uit het 

water oprijzen, verheffen zich schilderachtig eenige boomvarens 

boven nederig struikgewas. Aan beide zijden daalt de rotsmuur 

steil af, om in den stompen en breeden rand over te gaan, 
die krmgvormig om het meer heenloopt en met kreupelbosch 

begroeid is. Daar zijne hoogte slechts 50’ tot 40’ bedraagt, 

kan men gemakkelijk tot aan den oever des meers afdalen, 

welke oever met lavabrokken en met reeds vergane, verbleekte, 

in eene weeke, zelfs breiachtige massa veranderde steenbrokken 

bestrooid en met eene groote hoeveelheid onreine, met aard- 

soorten vermengde zwavel bedekt is. Op den bodem des meers 
ligt een dun, witachtig bezinksel van aluinaarde, dat die eigen- 

dommelijke, lichte, witachtig-groene tint op zijne oppervlakte 

werpt. Het water zelf smaakt tezamentrekkend, gelijk verdund 

zwavelzuur en schijnt ook blijkbaar eene groote hoeveelheid 

opgeloste zwavelzure aluinaarde te bevatten, zoodat men dit 

meer met regt een alwinmeer noemen kan. Het vult het 

bekken van een’ voormaligen krater, (die blijkbaar van lateren 

oorsprong is, dan de oude centraalkrater Tamman sahat), en 

schijnt uit zamengevloeid atmospherisch water gevormd te zijn 

en door dit water ook gevoed te worden, maar zijne bijzondere 

eigenschappen aan de zwavelzure dampen te danken te heb- 

‚ die uit den bodem des ketels waarschijnlijk op vele 
siaikie opstijgen. In 1857 waren er overigens geene zigtbare 

dampen waar te nemen; ook was het water koud. De mid- 
dellijn van dit bijna ronde meer is 700 voet. 



64 

B. Uitbarstingen. 

Zijn geheel onbekend. 

CG. Bezoek van reizigers. 

In 1857 werd dit meer door den Spanjaard Noronha bezocht s 
denzelfden die, in een der deelen van de Verh. van het Batav. 
Genootschap eene naamlijst van Javaansche planten geleverd 
heeft en van wien mij verder niets bekend is. 1) 

In 1804 werd het door Horsfield bezocht. (l. c.) 
In 1819 was Reinwardt de derde bezoeker, door wien het 

meer gezegd wordt 7407 Eng. voeten (— 6950 Par.) hoog te 
liggen, bijgevolg 265 Par. voet hooger, dan volgens mijne meting. 

10. KAWA TJIWIDEL @ 

Eenige palen Z. oostwaarts van de Kawa Patoeha, alzoo naar 
den Tiloe toe, leerde ik in het jaar 1848 eene solfatara kennen, 
uit welke eene der hoogste beken van de Tjiwidei ontspringt 
en welke om die reden door de bewoners van het dal Tjison- 
darie, «Kawa Tjiwidei»2) genaamd wordt. Zij gt in het digste 
van het bosch en is een der merkwaardigste z.g. ezplosie- 

In het zuidelijke deel der Preanger-regentschappen namelijk 
liggen eene menigte parallele bergketens, die reeds bij de Wijn- 
koopsbaai aanvangen en van het Z. W. naar het N.O. loopen. 

" Zij nemen tevens in deze rigting steeds in hoogte toe en ein- 
digen in eenen vlakken rand of wrong, welke van het N. -W. 
naar het Z. O,, alzoo in tegenovergestelde rigting loopt en 
onmiddellijk aan de vulkanen grenst, zoodat de Patoeha de 
N. westelijke hoek van deze verhevenheid is, van waar af een der hoogste bergruggen, de Breng-Breng zich naar het Z. W. voort- 
zet. Deze Breng-Breng zoowel als de overige bergketens zijn 

*) Horsfield, Verh. van het Bat. Gen. deel VIIL 2) Of Kawa Kapala Tjiwidei, (Kapala: hoofd- of oorsprong). — 
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eenzijdige verheffings-randen der neptunische formatie van 
Java; want alle deze bergketens bestaan uit lagen van klei, 

mergel en zandsteen met fossiele kolen en talrijke petrefacten 
van de laatste Tertiair-periode. 

Midden door de zandsteen-lagen van de voormelde vlakke 
bergwrong heen is de Kawa Tjiwidei uitgebroken. Het is slechts 
eene trogvormige diepte in eene bijna vlakke streek, wier ran- 
den zich niet boven dezelve verheffen en vertoont een chaos 
van verbrokkelde zandsteenlagen, waarvan de blokken op eene 
plaats midden op den vlakken grond van de Kawa als ijsschotsen 
hoog op elkander gestapeld liggen en, bij eene duidelijk be- 
houden geblevene stratificatie en paralelle ligging harer strepen, 
tevens op eene merkwaardige wijze veranderd, verteerd, week 
geworden, met zwavelzuur doortrokken en met zwavel en 
aluindeelen bezet zijn. Want in den geheelen omtrek stijgen 
met een sissend geluid uit duizenden gaten en spleten zwavel 
zure dampen, zwavel-waterstof-gaz en waterdampen op; zij 
komen gedeeltelijk uit eenen droogen grond, gedeeltelijk uit 

borrelende water- en modderpoelen en vereenigen zich tot ééne 

algemeene damp- en nevelwolk, welke eeuwig blijft hangen 

boven deze, naauw door de pratinigsts bosschen ingeslotene 
ruimte, en welke, door de aanzienlijke rijzing der temperatuur 

van dit oord, hoewel op eene hoogte van omstreeks 5t/, duizend 

voet gelegen, eene allerweelderigste vegetatie ten gevolge heeft. 

Kokend heete modderpoelen van zuurdeelen bevattende klei 

en nieuw gevormden aluin vullen de overige ruimten tusschen 

en nevens de blokken aan en hebben meestal eene schijnbaar 

vaste korst van een’ duim tot een voet dikte, terwijl het daar- 

onder liggende nog breiachtig is. Hier vindt men de verwon- 

derlijkste efflorescentien (uit aluin benevens andere bestanddeelen) 
van eene graauwe kleur, tamelijk vast, die even als minerale 

bloemen uit de modderkorst uitspruiten en nu eens de ge- 

daante van bloemkool, van takkige koralen, dan weder van 
Cladonia’s en andere lichenes nabootsen. Kussens van mos, 

Gleichenien en andere varens groeijen daar tusschen en boschjes 

van Vireija-, Thibandia-, Litsaea-soorten en andere struik gewassen 
5 
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met hunne veelkleurige bloemen vormen een gewelf daarover 
heen, in weerwil der dampen, die door hun digt door elkander 
gestrengeld loof heen dringen. 

Men vindt hier naauwelijks enkele stukjes van vulkanische 
steensoorten, doeh meerdere blokken van veranderden zand- 
steen, die in hoornsteen en kwarts-massa overgegaan is. Het 
overvloedige water van den kleinen ketel ontlast zich door eene 
zwavelig-zure beek in de Tjiwidei, welke, zoo als bekend is, 
na door het Tjisondarie-dal gestroomd te zijn, zich in het 
plateau van Bandong in de Tjitaroem uitstort. 

Deze krater zal later bij de behandeling van het neptunische 
gebergte, waarin hij gelegen is, uitvoeriger beschreven worden. 

11. MALABAR. © 
De oostelijke top : Br. 7°45/. — L. 107° 41’. — H. 7090 voct. 

Hoewel tot nog toe geen krater of solfatara tot dezen berg 
behoorende bekend is, zoo wordt hij evenwel hier onder de 
vuursf berg Pz ‚ dewijl het eigendommelijke van 
zijnen vorm en van zijne gesteldheid het meer dan waarschijnlijk 
maakt, dat ook hij eens een werkende vulkaan was. Wat zijne 

ligging en verbinding met de naburige bergen aangaat, wordt 
ten opzigte van dezen zoowel als van de overige Preanger-vul- 

_kanen, naar de bijgevoegde schets verwezen. Zijne kruin is 
geenszins kónisch, maar bestaat uit twee zich lang uitstrekkende 

smalle ruggen, die oostwaarts in eenen spitsen hoek zamen- 
loopen en den 7090’ hoogen oostelijken top van het gebergte 
vormen. Ook hunne tegenovergestelde uiteinden zijn steil en 
_topvormig. Zij sluiten eene bijna driehoekige ruimte in, die 
_W. N. westwaaarts in eene wijde, kloofachtige opening van den 
berg afdaalt en die men ontwijfelbaar voor den ouden krater 
van den Malabar houden moet, wanneer men de steile afdaling 

_ van beide bergruggen naar binnen toe opmerkt, die met hunne 
steile wanden tegen elkander overstaande, zich als kratermuren 
voordoen. De zuidelijkste rug strekt zich verscheidene mijlen ver uit. Het is zeer waarschijnlijk, dat men op den bodem 
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der voormelde groote kloof tusschen de ruggen, bij een naauw- 
keurig onderzoek, nog stellige bewijzen van zijne voormalige 

bestemming vinden en weellist nog dampende fumarolen of 
kokende modderpoelen aldaar aantreffen zal. Overigens zijn 
zoowel de kloof als de toppen met aloude bosschen overdekt, 
wier physiognomie ik op eenè andere plaats heb getracht te 

schilderen; 1) slechts twee warme bronnen, aan de zuidelijke 
helling des bergs, zijn de eenige nog bekende overblijfselen 
van zijn voormalig vulkanisch karakter. Ik bezocht den berg 
im de maand October 1859, aan zijne oostelijke zijde opklim- 
mende, waar de Passangrahan Malabar Tjiparai staat. 

12. WAIJANG. @® 

In de voortzetung der tweede (zuidelijke) Preanger vulkaan- 
reeks, daar waar zij begint Z. oostwaarts naar den Papandaijang 
te loopen, ziet men ten Z. van den Malabar twee kleine toppen 

of hoeken, die niets bijzonders hebben en zich naauwelijks iets 
boven den bergkam verheffen. Dat gedeelte of stuk der berg- 
keten, dat ze met elkander verbindt, is zacht gebogen en met 

de concave zijde naar het westen gekeerd. Op den steil neder- 
dalenden voet van dit stuk ligt eene solfatara, die mijlen ver 

m de onmetelijke wouden het eenigste kale plekje vormt, 

waarschijnlijk eerst later door eene secondaire vulkanische uit- 

barsting ontstaan. In hare diepere streken borrelen waterpoelen, 

maar in hare hoogere streken bruischen, uit talrijke gaten en 

spleten zwaveldampen op, die gelijk nevelen de nabij gelegen 

en doortrekken. Bijkans alle trachiet- en lavablokken, die 
zich op den oneffenen en hellenden grond van dit plekje (van 

ongeveer 700’ diameter) bevinden, zijn verbleekt, grootendeels 

reeds vergaan en in brokkelige en breiachtige massa’s veranderd. 

“Deze solfatara is daardoor merkwaardig, dat er eene verbazende 

hoeveelheid pluim-aluin (Bisulphas aluminae) mm voorkomt, die 

1) Tijdschr. voor Nat. gesch. en Phys. door J. van der Hoeven en W. H. de 

Vriese, t. VIII Sne Ee 
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zich vooral aan den voet van steenblokken of onder bogug 

overhangende rotsen, waar de dampen uitkomen, gevormd 

heeft en los (luchtig) opeengehoopte dikke massa’s daarstelt, 

die uit lange, zilverglanzige, asbest-achtige naalden bestaan. De 

vorming daarvan schijnt zich steeds te vernieuwen en door 

het zwavelig zuur der dampen te ontstaan, die de trachietrotsen 

ontbindt en zich met de aluinaarde, waaruit ze gedeeltelijk zamen- 

gesteld zijn, vereenigt. Het water van eene kleine beek , die uit 

de solfatara stroomt en tusschen verbleekte, aan de oppervlakte 

vergane steenmassa’s in het woud neervloeit, is met vrij zwa- 
velzuur bezwangerd en ondrinkbaar. De solfatara van den Waijang 

werd in 1859 ’t eerst ontdekt; van haar ontstaan en hâre ge- 
schiedenis is niets bekend. In October 1859 werd dezelve door 

mij bezocht. 

In hef voorgaande is de Waijang slechts kort behandeld; hier 
volgen nog eenige latere aanteekeningen. 

De solfatara ligt aan de binnenste (of westelijke) afhelling 
van de bergketen, die het schoone plateau Pengalengang aan de 
oostzijde begrenst. De talrijke opmerkenswaardige, physische en 
meteorologische verhoudingen van dit plateau kunnen eerst in de 
algemeene beschrijving van Java uitvoerig behandeld worden. 

Toen ik het in 1859 voor de eerstemaal bezocht, was het 
met maagdelijke bosschen bedekt, die alles overschaduwden; 
tegenwoordig (in het laatst van 1846) is eene oppervlakte van 
5 palen in middellijn daarvan neergeveld en nemen 1700000 +) 
piramidenvormige koffijboomen van gemiddeld 10 voet (de groo- 
tere 18 tot 18) hoogte de plaats daarvan in. Hun donkergroen 
glanzend loof maakt eene schoone tegenstelling met de ligt groene 
bladeren van de bijna tweemaal zoo hooge Dadap-boomen (Ery- 
thrina indica), die hen overschaduwen, terwijl deze wederom 
sterk uitkomen tegen de gemiddeld 41007 hooge bosschen, aan 
wier rand zij staan en waarbij zij slechts kreupelhout gelijken. 

De ligging en het profiel van de oostelijke grensketen van 

) 17 Keti. (Een Keti is 10 Laksa, en een TLaksa 10000 stuks.) 
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dit plateau zijn in de hierbij gevoegde figuren a, b, c aange- 
wezen. De Gamboeng in het O. 10° ten N., — en de solfatara 
in het O0. 22° ten Z. gezien. 

Er is geene andere solfatara op Java, die zoo gemakkelijk 
bezocht kan worden, dan deze. 
Van de 4400’ hooge Passangrahan Penggalengang komt men 

0. Z. oostwaarts 5 palen ver bij de koffijschuur Pondok Tji- 
panneressan, waar eenige woonhuizen staan en waar 4725’ hoog, 
aan den voet van den Waijang de koffijtuinen eindigen. Hier 
vangen de (scherpbegrensde) wouden aan en van hier kan men 
te paard in Î!/4: uur in de Kawa komen, wier diepste noor- 
delijke streek 5870 voet hoog ligt. In een half uur beklimt men 
van daar den hoogsten top ({ en >< 6775 voet hoog), welke 
behalve een leerzaam uitzigt naar het N. en W., tevens gele- 
genheid aanbiedt eenen blik te werpen in den diepen dalketel 
ten oosten, waar tusschen nimmer bezochte aloude bosschen 
de oorsprong van de Tjitaroem ligt. : 

De betrekkelijke hoogte der plaatsen op het hierbij gevoegde 
profiel is de volgende: 

Het plateau van Bandong ligt 2160:„boven zee, het plateau 
van Penggalengang 2240’ boven Bandong en heeft beek-voren, 
die in het middelste gedeelte 50 tot 100 voet en in de lagere 
streken tot 280 voet diep zijn, — Pondok Panneressan 525' bo- 
ven Penggalengang, — de solfatara 1470' boven Penggalengang, 
de Waijangtop 905! boven de solfatara, 2575! boven Penggalen- 
gang en 6775’ boven zee. 

Vergelijkt men de solfutara van den Waijang met andere 
op Java, zoo zal men moeten erkennen, dat zij de merkwaar-. 
digste van allen is. 

Wanneer men uit het digste der bosschen komt, bestaande, 
behalve eene Castanea, uit vier verschillende soorten van eiken 
(Passan tipi, balong, hiries en soesoe) en Podocarpus soorten 
(Kimerak), benevens eene Astronia, uit Memecylon-Fagreea- 
soorten, uit Schima Noronhae R. (Puspa) e.a, welke met 

kussens van mos begroeid zijn, waar tusschen, dikwijls 50 tot 
100 voet boven den grond, de vuurroode bloemen van para- 
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sittische Rhododendrums schitteren, — wanneer men in de don- 
kere schaduw dezer bosschen de solfatara nadert, dan gelooft 
men plotseling eenen witten muur te zien, of een witte dock, 
die achter de boomstammen uitgespannen, echter zeer dun even 
als gaas, waar iets zwartachtig-graauws doorschemert; — treedt 
men nog nader, zoo komt men in de kale ruimte, die gedeeltelijk 
ten gevolge van de verwarming der naakte rotsen door de zon, 
gedeeltelijk door de warmte van beneden uit de verhitte diepte 
opstijgende, steeds eene hoogere temperatuur heeft, dan de 
omliggende bosschen. 

Alle rotsen, van de grootste blokken af tot het kleinste 
brokje gruis (rapilli) toe, zijn verbleekt en als met eene melk- 
witte tint overtogen, maar zóó, dat iets zwartachtig-graauws 
er door heenschemert en de kleur van het geheel, (die slechts 
op eenen afstand gezien wit is, gelijk een wit gaas), van nabij 
beschouwd, uit eene eigendommelijke ineensmelting van wit met 
donkergraauw ontstaat. Daarbij komen nog witachtige dampen, 
die het geheele plekje benevelen en door welke slechts enkele 
vlekken van eene zwavelgele kleur heenschemeren. 

De breedte van de Kawa van het N. O. naar het Z. W. is 
omstreeks 500: en van boven naar beneden, van het Z. O. naar 
het N. W, afdalende, omstreeks 700; zij ligt in eene eenigzins 
inspringende bogt van de berghelling en vertoont zich als cen 
verscheurd, in alle rigtingen met kloven doorsneden gedeelte van 
deze afhelling, waarvan zoowel de voren, als de kleine ribben, 
(die uit puinbrokken en gruis bestaan), van dampen doorwoeld zijn. 

Waterdampen; — zwavelzure dampen, die uit duizende läng- 
werpige reten en ronde gaten en somtijds uit cilindrische kanalen 
met hooge en door zwavel bedekte randen, eenige sissend, andere 
dof bruischend uitbreken; — verhitte grond; — met dampen 
vervulde, naar zwavel ruikende lucht; — gesublimeerde zwavel . 
dikwijls im den vorm van sterren met lange punten, alsmede 
grootere zwavel-kristallen, komende beide deze (zwavel) vormen 
vóór rondom de openingen en spleten, of liggende onder de 
bogten der rondom verspreide steenblokken : — rotsstukken van 
verschillende grootte, de meeste 1/, tot 5, vele 5 tot 10 en 
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enkele 25 voet dik, hoekig, oorspronkelijk donker, zwartachtig 

van kleur aan de oppervlakte, maar door de uitwerking van 

zwavelig-zure dampen verbleekt, week, los, specifiek ligter ge- 

worden en in krijtwitte massa’s veranderd, alle graden van ont- 

binding, van de hardste trachiet-rots (van kristallinische structuur) 

tot aan deze van zelve uit elkander vallende massa’s doorloopende; 

— heete, troebele, witachtig-graauwe, steeds in beweging zijnde 

en borrelende waterplassen op de diepere plaatsen; — nog groene 

Thibaudia’s midden in de dampen, wier bladeren niet zelden 

met een aanzetsel uit de dampen overtogen zijn; — hooge kus- 

sens van Mertensia-soorten rondom enz.; — deze verschijnselen 

heeft zij met alle anderen gemeen, maar eigendommelijk zijn 

aan de solfatara van den Waijang de volgende: 

1. Eene zwavel-zure rivier Tjipanneressan, die van het 

Z. westelijke gedeelte van de Kawa Z. westwaarts, naast den 

Geiser, afstroomt, daar kokend heet en troebel, melkachtig 

grijs van kleur is, echter twee palen beneden den krater reeds 

koud en bijna helder, — gelijkende aan kalkwater of wei, — 

maar nog zoo zuur is, dat het water de tanden aandoet. Eerst 

bij Pondok Tjipanneressan, omtrent 512 paal (1/4 uur rijdens 

te paard) van den krater verwijderd, nadat zij een menigte 

beken van zuiver water opgenomen heeft, is haar water niet 

meer zuur, hoewel men de weiachtige melkkleur van hetzelve 

gemakkelijk van dat der andere beken onderscheiden kan. Even 

zulke verbleekte en weekgewordene steenen, als die van de 

Kawa, liggen tot 5 palen ver in hare bedding verstrooid. Op 

deze steenen, digt onder den krater, waar het water zeer zuur 

is, hetwelk overigens geen vrij zwavelzuur, maar veeleer zwavel- 

zure aluin-aarde (dezelfde stof, die men als pluim-aluin, Bisul- 

phas aluminae, in den krater aantreft), in oplossing schijnt te 
bevatten, groeijen twee Conferven, eene groene en eene bruin- 

achtig-roode, welke laatste slechts een. slijmerig omhulsel op de 

steenen vormt. *) 

1) Zij zijn beiden door mij aan den Heer Prof. W. H. de Vriese ter onderzoeking 

gegeven. 
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2. Een Geiser, een bekken met heet, modderig, troebel, 

graauw en zuur water, dat 3/, à Î minuut in rust is, dan 

(December 1846) 2 à 25, minuten werkten tot 10 voet hoog 
springt; het borrelen van hetzelve gelijkt naar het stampen van 

eenen volmolen. Dit bekken ligt m het Z. westelijke gedeelte 

van de Kawa aan den voet van eenen 25' hoogen wand, dic 
zijne Z. Oostelijke grens uitmaakt en met verharden modder van 

bleeke kleur bedekt is. 

5. Zilverwitte pluim-aluin in eene groote hoeveelheid, door 
de voortdurende werking van zure dampen op de trachiet-lava- 
rotsen, die veel veldspath (en klei-aarde) bevatten, nog dagelijks 
aanhoudend gevormd; evenwel was er in 1840 meer dan nu 
voorhanden, terwijl nu (1846) meer zwavel gevonden werd. 
„Uit de aluin-groeven (de bogten onder de rotsen), wier massa’s 
er even als asbest uitzien, maar zeer ligt zijn, stegen nu geene 
dampen meer op. 

4. Eene groote fumarole van gloeijend heete dampen, die, 
behalve andere vaste bestanddeelen, opgelost kiezelzuur bevatten 
en door sublimatie op de oppervlakte van alle steenen, waar- 
mede zij in aanraking komen, eene korst van ééne lijn en meer 
dikte vormen, die, zoolang zij nat is, donker grijs, maar droog, 
helder grijs van kleur en zoo hard is, dat zij met het staal 

_ Zij ontspringt met een groot gedruisch aan het N. oosteinde 
van de Kawa, daar waar eenige steenblokken van 25 voet dia- 
meter in het rond verspreid liggen, uit eene groote opening, 
die in de diepte met water gevuld is, en veroorzaakt daar om 
heen eenen fijnen spat-regen van heet water en bovendien nog 
eenen stof- of nevel-regen, die uit hare dampen voortdurend 
nederslaat en _de oppervlakte van alle steenen in den omtrek 
bevochtigt. Het zamengevloeide water stroomt dan in eene 
kleine zeer zure beek af. De kortsvormige aanzetting, die op 
de door mij medegebragte steenen steeds ligter, bijna witachtig - 
grijs geworden is, gelijkt op de korst, waarmede die rotsen in 
Dieng bezet zijn, op welke ik het later te vermelden opschrif! 
ontdekt heb. — (Zie onder Di-eng-) 
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Behalve zwavel, „pluim-alum en die hoofdzakelijk uit kiezel- 
aarde bestaande korsten, vindt men in de Kawa-Waijang nog 
eene andere door sublimatie gevormde stof van geel-graauwe 
kleur, die slechts gedeeltelijk uit zwavel bestaat en zich voor- 
namelijk aan de kleinere steenen hecht. Zij vertoont zich aan 
hunne oppervlakte in zonderlinge stalactietische vormen, gelijk 

‚korte, steeds vertikaal naast elkander geplaatste ijskegels, 
welke tusschen de vingers gemakkelijk fijn gewreven kunnen 
worden. 

De talrijkste steenblokken van den Waijang zijn niet de gewone 
graauwe trachiet-lava, hoewel ook deze daar voorkomt, maar 
eene grof-kristallinische veldspath-lava met eene bleek roodachtig- 
bruine grondmassa, waarin groote witte veldspath-kristallen de 
talrijkste zijn en waarin, behalve deze, nog donker rood-bruine 
kristallen, (ontbondene hornblende) verspreid liggen. Deze 
schoone kristallinische lava kan men in alle graden van de- 
compositie tot in krijtwitte, van zelve uiteenvallende massa’s 
nasporen. 

Opmerkelijk is nog in eenige der diepten tusschen de steen- 
blokken een grof, bruin zand, benevens zekere holle en ledige, 
twee voet wijde gaten, die van boven ter dikte van een’ duim 
„met eene korst van verharden modder, als met een deksel (gelijk 
een trom met haar vel) voorzien zijn, waarin slechts in het 
midden eene opening is. Hun ontstaan verklaart zich van zelve. 

15. GOENTOER. (Donderberg). 2 
Br. 7° 181. — L. 108°00: — H. 6100 voet. 

A. Topographisch overzigt. 

Behalve de Lemongan is de Goenoeng Goentoer de werk- 
zaamste der vulkanen op Java, onder welke hij den tweeden 

rang inneemt, gelijk de derde rang aan den Merapi toekomt. 
Ofschoon deze berg zich niet hooger dan 5950’ boven het 

dal van Garoet verheft, zoo wordt hij door de bewoners van 

hetzelve nogtans zeer gevreesd, dewijl zijne uitgetande kolk 
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zelden nalaat jaarlijks eemge malen, onder een brullend ge- 

luid, asch, zand en steenen uit te werpen en de nabijgelegene 

groene vlakten daarmede te bedekken. 

Hij behoort tot de bergketen, welke het dal van Garoet 

aan zijne N. westzijde begrenst, en is niet uit den hoogsten 

kam van de bergketen, maar uit de Z. oostelijke (O. Z. ooste- 

lijke) helling uitgebarsten, wordende door den top onmiddelijk - 

achter zijnen krater tot volle 550’ en nog hooger in het N. 0. 
door de kruin van den naburigen bergrug «G. Agong», welke 
de hoogste dezer keten is, im hoogte overtroffen. Zijne binnen- 

ste zijde is bij gevolg met de bergketen, waar hij tegen 
aan ligt, méén gesmolten, en alleen zijne buitenwaartsche 
Z. oostelijke en gedeeltelijk zijne zuidelijke hellingen zijn vrij 

en vormen de voorste. helft eens kegels, die steil, doch gelijk- 
matig tot den ingescheurden, getanden top, wamelijk den kra- 
terrand, omhoog stijgt. 

Gian grashalm versiert den Goenong Goentoer; van den voet 
tot den top geheel kaal, verheft hi zich, in het donker ko- 
loriet van ee rhen. J srate fg als een beeld van 
verwoesting. Hij is benevens de helling der naburige bergen 
geheel met zand en brokstukken van lava bedekt, waardoor 
de vaste trachietrots (waaruit zijn kern bestaat?) tot aan den. 
rand va den kratermuur zelven, verborgen wordt. 
De verscheidenheid der lava is hier grooter dan bij eenigen 

anderen vuurspuwenden berg van dit eiland. Behalve geheel 
schuimachtige !) poreuze, aan hunne oppervlakte gekrulde lava- 
blokken, die men gemakkelijk tot stof kan verbrijzelen, vindt 
men stukken van Obsidiaan, zwart van kleur, aan de randen 
doorschijnend even als glas, met slechts weinige luchtblaasjes, — 
voorts _trachietische, porphierachtige lava-soorten met groote 
onveranderde kristallen en kristal-groepen van veldspath, of 
zulke lavasoorten, die bijna tot slakken veranderd, evenwel 
nog vast zijn, met geheel en al veranderde veldspath-kristallen, 
die men sleehts nog als matte, krijtwitte vlekken herkent: 

1) „Verschlackte.” 
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eenige zijn donker van kleur, andere rood als gebakken stee- 
nen; men vindt ook sponsachtig ligte stukken puimsteen, meestal 
van geheel witte of zilvergrijze kleur, terwijl verbazende massa’s 
zand, uit de verbrijzeling van al deze veelsoortige producten 
ontstaan, daaronder vermengd liggen. Uit zulke stoffen is de 

kegel gebouwd. Zij liggen alle woest door elkander, zoodat 

het naauwelijks mogelijk is, aan te wijzen, door welke uitbar- 

stingen de verschillende producten ontstaan zijn. Aan eenige 

zijden des bergs, b. v. aan de zuidzijde, waren zij in 1857 

klein, door zand en asch (welke eerst door den regen na be- 

neden gespoeld, daarna verhard was), te zamen gebakken en 

daardoor vereenigd tot eene tamelijk vlakke afhelling, waarop 

men zonder gevaar omhoog kon klimmen; aan andere zijden 

bestonden zij uit onregelmatige, hoekige, 2 voet (1—5!) dikke, 

losliggende brokken, die de voorzigtigheid des beklimmers be- 

spotteden en hem, wanneer zij aan de steile afhelling in bewe- 

ging geraakten, dreigden te overstelpen, terwijl groote blokken 

van 5, 10 en 15 voet diameter slechts schaarsch tusschen 

de anderen verstrooid lagen. Vele plaatsen waren geheel met 

fijn zand van eene geelachtig-bruine kleur bedekt en vormden 

lange strepen, van welke men als van een ijsberg in een oogen- 

blik kon afglijden (wel is waar in eene stofwolk gehuld), maar 

die het veel moeite kostte, weder op te klimmen, dewijl het 

zand, even als het-stuifzand der duinen onder de voeten 

week 

Zulke uitgeworpene massa’s breiden zich nog ver om den 

voet des vulkaans uit en vormen velden van lava-puin, woeste- 

nijen van een wild en akelig voorkomen, die bij elke nieuwe 
uitbarsting in omvang toenemen en de schoone dorpen Trogon _ 

en Garoet, gelijk een tweede Pompeji, dreigen te begraven. 

In eene streek boven Trogon (aan den O. Z. Oostvoet des bergs) 

vindt men een merkwaardig labirint van poreuze, aan hunne 

oppervlakte slak-achtig gekrulde lavablokken, die veel min- 

der breed en dik dan hoog zijn en, bij de aanmerkelijke hoogte 

van 10—45', in eene regt op staande, toch eenigzins schuins 

van den berg afgekeerde rigting digt aan en op elkander ge- 
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stapeld voorkomen. Zoo vormen zij geheele strepen (stroomen), 

als of zij door de drukking van opvolgende massa’s van den 

berg af naar beneden geschoven waren. 

De kraterrand had in Julij 1857 eene zeer ongelijke hoogte; 
het door ons gemeten punt ({) van 6100’ was zijn hoogste 

N. westelijke rand, die toen in eene zachte ronding voortliep en 

N. westwaarts tot een uitstek (b), vervolgens tot eene stompe 
verhevenheid (%}) opsteeg, eer hij weder eenige honderd voe- 
ten dieper (tot a) daalde, om zich vervolgens in den stom- 
pen top Missigiet te verheffen en zich dan aan de helling van 
den boven hem uitstekenden hoogeren bergrug Agong aan te 
sluiten. t) 

Ook uit dit achterste, N. westelijke vlakke uitstek (b) dron- 
gen te dier tijde dampen uit honderden kleine gaten en spleten, 
die met zwavel omringd waren en het geheele uitstek verwarm- 
den, zoodat men gevaar liep, de voetzolen te verbranden. De 
spleten liepen parallel-concentrisch met den rand des muurs en 
deden de vrees ontstaan, dat de daardoor omschrevene kringen 
plotseling zouden loslaten, ten minste die het digtst bij den 
krater lagen, waar eenige sleuven reeds tot een voet breedte 
van elkander gereten waren. Aan alle kanten daalde de muur 
loodregt af en ging eerst diep beneden in eene zachtere helling 
over, vormende den uitgeholden kraterbodem, op welken men 
tusschen de fumarolen eenige groote tofoe zag liggen, 
die reeds van den kratermuur afgestort waren. Deze muur 
was op den rand zeer gekloofd en aan den binnenwand in 
uitspringende ribben verdeeld, van welke er eenige dreigden 
los te laten, daar overal met geweld de dampen er tusschen 
uitsisten. ii Z. O. helft was zeer ongelijk, ingescheurd, in 
puntige tanden gesplitst en lag toen ten minste 200’ dieper dan 
de door mij gemeten N. westelijke helft, zoodat men de laatste 
zelfs van den voet des bergs (van Trogon) af, onderscheiden 
en in het bovenste gedeelte des kraters zien kon. Het laagste 
punt van den muur echter lag in het N. O. van het centrum 

1) Zie de afbeelding Guntur, fig. 5 en 6. 
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en bestond uit eene diepe tusschenruimte, van welke eene breede 
lengte-kloof aan den berg afliep. *) 

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen. 

1800, In dit jaar zou hij eenen grooten stroom van lava- 
brokken uitgeworpen hebben, die boven 10 en beneden 500 
voet breed was en in eene 20 voet hooge steilte eindigde. (Tr.) *) 

1805, 5—15 April, onderging hij eene geweldige uitbarsting 
van zand en asch, die door den heerschenden Z. O. wind 90 Eng. 
mijlen ver tot Batavia toe gedreven werd, waar Horsfield een 
gedeelte daarvan opving en analyseerde. (Verh. Batav. Gen. D. VII, 
pag. 5). Volgens hem bestond zij uit: 

Bitter-aarde (Magnesia) 5, deelen. 

12 Kalk-aarde: ……… -szs-z » 

Aluin-aarde. …, „asia Aben 

Kiezel-aarde . … 158: can 

KE iee: iee tk e 10 

200 deelen. 

1807, 1—6 September, (Tr.) — 1809, 9 Mei, (Tr.) — 
1815, 15 Augustus, (Tr.) — 1816, 21 September, (Tr.) 

1818, 21—24 October, had eene hevige uitbarsting van 

asch, zand en steenbrokken plaats, die alles in het rond be- 

dekten en verwoestten. Naar de berigten van Reinwardt?) begon 

de uitbarsting den 21°" des avonds tusschen 10 en 11 ure en 
ging met de volgende verschijnselen vergezeld: — Aardbeving 

te Trogon; het uitwerpen van rood-gloeijende steenen uit den 

krater, welke tot op eene zekere hoogte van den berg afrolden, 

1) Door deze opening beproefde ik het, het binnenste van den keien te bereiken, 

doch kon dit voornemen, wegens de te groote bewegelijkheid der massa’s, niet ten 

uitvoer brengen. 

2) De berigten omtrent de uitbarstingen door (Tr.) aangewezen, zijn slechts ge- 

grond op mondelinge mededeelingen der hoofden en priesters te Trogon, aan den 

voet des bergs gelegen. 

*) Jav. Cour. van 7 Nov. 1818, No. 45. (Zie Verhand. van het Bat. Gen. d. IX). 



78 

de geheele nacht door. Den 22°" des morgens ten 6 ure stegen 

plotseling «vuur en vlammen» op, — tot op eene belangrijke 

hoogte werden gloeijende steenen uitgeslingerd en groote hoe- 

veelheden van rook, damp en asch uitgeworpen, en dit hield 
den geheelen tweeden dag (den 22e) en nacht aan. Den der- 
den dag (25**" des morgens vroeg) nam de uitbarsting nog toe, 
ten 9 ure was zij het hevigste, — behalve ontelbare steen- 

brokken werd zulk eene groote hoeveelheid asch uitgeworpen, 

_dat in de rigting naar het N. W. den geheelen voormiddag lang 

de zon verduisterd werd; — Trogon, Garoet en Lelles bleven 

evenwel door den Z. O. wind daarvan bevrijd. De naastbij- 

wonende inlanders waren gevlugt en de meer verwijderden 
hielden hunne paarden drie dagen lang gezadeld, om wanneer 

het gevaar toenemen mogt, ten spoedigste te kunnen vlugten. 

Den geheelen derden dag hield de uitbarsting in hevigheid aan, 

verminderde evenwel den vierden en eindigde dien dag (den 24»ter) 
ten 12 ure geheel, waarna de berg nog bleef «rooken en dam- 
pen», hetwelk eerst den 25 ophield. 

Niet alleen uit den krater, maar ook uit verscheidene plaatsen 
van de afhelling des Bn zag men vuur en rook opgaan, 
uit de warme bronnen aan den Z. W. voet zag men dampen 
opstijgen en tot aan den laatsten dag toe nog enkele steenbrokken 
van den berg afrollen. 

Den 29e October, dus zes dagen nadat de uitbarsting vol- 
komen geëindigd was, werd de Goentoer bezocht door Rein- 
wardt, die het kern-gesteente van den berg basalt-porphier noemt 
en behalve andere: bestanddeelen, zwavel-kies en kwarts (2) 
daarin aangeeft. Zijne onderneming wordt door de Javasche Cou- 
rant Lc. (wegens de opeenstapeling van zwarte, poreuze, gedeel- 
telijk verglaasde steenbrokken, de hitte van den grónd en het aan- 
houdend nederrollen van steenen) als zeer gevaarlijk voorgesteld. 

Dien ten gevolge kon hij den top niet bereiken, hoewel hij 
acht uren met de beklimming bezig was.) Men beweert dat 

*) In het jaar 1838 beklommen wij, Dr. Fritze, de heer Nagel en ik, dezen berg in 
drie uren. 
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na deze witbarsting de krater stomper geworden is en de kra- 
terrand door de opeenstapeling van steenbrokken zich: heeft 
verbreed. Van gevallen regen wordt geene melding gemaakt, 
maar wel, dat 20 dagen te voren, namelijk den 2e October 
des middags ten Î1/, ure, eene aardbeving gevoeld werd in de 
Preanger Regentschappen, te Batavia, te Buitenzorg en het 

sterkste in den omtrek van den Goentoer 
1825. 14 Junij, des avonds ten zes ure steeg zonder het 

minste gedruisch eene dikke, zwarte rookkolom loodregt uit 
den krater!) op en bleef 11/, uur lang onveranderd, — toen 
men ten 71/, ure plotseling een geweldig bonzen hoorde en eene 
groote hoeveelheid gloeijende steenen, benevens zand en asch 

uitvliegen zag, die zich naar alle rigtingen verspreidden. Om 

121, uur was de uitbarsting geeindigd. De asch, het zand en 

de meeste steenen werden door den wind naar het Z. W. ge- 

dreven en vielen neder in die troepen- van het district Trogon, 

welke Malaijo, Tjibodas, Dongdeh, Trogon, Kaler en Lelles 

genoemd worden. De zwaarste steenen bereikten geenen groo- 

teren afstand dan den voet des bergs. — Een millioen en 26000 

koffijboomen werden of geheel verwoest of beschadigd, en door 

het afslaan der vruchten, of door dat de boomen met asch: en 

zand eenige duimen, ja zelfs op sommige plaatsen eenige voe- 

ten hoog bedekt werden, leed het Gouvernement een verlies 

van 4000 pikols koffij; de oogst der rijstvelden gig op eene 

Sawa-ruimte van 1449 Petaks?} daardoor verloren. Ook ont- 

stond de vrees, dat ten gevolge dezer oorzaak (doordien het 
voedergras en de weilanden met vulkanische stof bedekt waren), 
ziekten onder het vee en de huisdieren zouden ontstaan. 

Den 47de Junij verdeelde zich de dikke nevel, die den top 

des bergs geheel bedekt had, en nu zag men Baalen van 
tamelijk grooten omvang uit den krater komen, die. veel groo- 

1) Javasche Courant van 22 Juuij 1825. 

*) Een petak wisselt af van 20—100 iket paddie à 5 kati en bevat alzoo ten hoog- 

ste 500 kati, een bouw is gewoonlijk 3000 kati (of 600 iket) en wanneer men den 

petak gelijk stelt met hoogstens 100 iket, zoo is hij %s bouw; een bouw is 15 tombak 

(roeden) lang en breed. 
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ter scheen te zijn geworden. Verscheidene groote rotsblokken 
waren voor een gedeelte afgescheurd en dreigden ieder oogen- 
blik naar beneden te vallen. 

Den 18!" des morgens vroeg had men te Tjanjor, ja zelfs 
te Batavia verduistering van een gedeelte des hemels waargeno- 
men en op de eerstgenoemde plaats het geluid van de uit- 
barsting (evenwel dof) gehoord; (volgens een berigt van den 
Resident). 

1828. 15 Mei en 8 Julij. (Tr). 

ta 

. (Tr). — 1854, December. (Tr). 
1840. Den 24 Mei®) des morgens ten 2ja ure, ontwikkelde 

zich plotseling eene vuur- en rookkolom uit den krater ‚ (nadat 
de berg reeds den vorigen dag sterker dan gewoonlijk gerookt 
had); de gloeijende lava stroomde aan alle kanten van zijnen 
rand af en veranderde den berg tot op de helft zijner hoogte 
in eene vuurmassa. Na 4 uren tijds (namelijk om 61/2 uur) 
werd dit verschijnsel in zoo verre gewijzigd, dat nu, onder 
donderend geluid en vergezeld van opstijgende vuurstralen, 
zand en rapilli uitgeworpen werden, die 2 uren lang in alle 
rigtingen van den berg nedervielen en te Trogon aan den voet 
des bergs de grootte van een paar vuisten hadden, te Gar- 
roet echter, dat verder dan Trogon verwijderd ligt, slechts 
die van een hoenderei bereikten). Deze steenregen en het ge- 
kraak op den berg hielden ten 9 ure op; de zandregen evenwel 
hield nog 9 uren lang (tot den avond toe) aan en verkeerde 
den dag in de duisterste nacht, zoodat men licht in de huizen 
branden en fakkels op de straten aansteken moest. 

Te Trogon was de bodem twee duim hoog met zand bedekt, 

!) Volgens eene opgave in het Tijdschrift De Oosterling, 4. Pag. 395. — 
*) Zie de Batav. Cour. van 1840, No. 47. (van den 10 Janij). 
*) Zoo luidt woordelijk het berigt. 
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hetwelk op den 25ste des avonds door eenen hevigen regen 
gedeeltelijk weder weggespoeld werd. 

De heer controleur A. J. P. A. D. Bosch te Garoet heeft mij 
omtrent deze uitbarsting het volgende medegedeeld. 

Vooreerst merkt hij op, dat men gewoonlijk twee of drie 
dagen voor elke uitbarsting den krater meer of minder ziet 
branden en dat dit branden des avonds uit Garoet gezien, veel 
overeenkomst heeft met «een klein steenkolenvuur.» (Deze op- 
merking, waarvan de juistheid door mij niet betwijfeld wordt, 
is belangrijk en zou eenigzins voor het gevoelen pleiten, dat de 
meeste uitbarstingen langzamerhand voorbereid wor 
dit vuur evenwel eene vlam is, of slechts de weerkaatsi g van 
gloeijende massa’s in den grond des kraters, is nog twijfelachtig, 
evenwel zou ik meer geneigd zijn het laatste gevoelen aan te 
nemen, ten gevolge van hetgeen ik bij den Lemongan waar- 
genomen heb). 

De uitbarsting kondigde zich des morgens ten 5 ure door 
eene plotselinge ontploffing aan; de inwoners van Garoet , daardoor 
uit den slaap gewekt, snelden uit hunne woningen en zagen eene 
verbazend groote rookwolk uit den krater opstijgen, terwijl, 
onder een oorverdoovend gekraak en gedonder, naar alle rig- 
tingen steenen uitgeworpen werden, hetwelk tot 5 ure toe steeds 
in hevigheid toenam. De geheele berg van den kraterrand af 
tot op de helft zijner hoogte, geleek eene enkele roodachtig- 
gloeijende massa, (zonder twijfel door de duizenden gloeijende 
steenbrokken en rapilli, die, uit den krater in de hoogte ge- 
worpen, bij het nedervallen de afhelling des bergs als met 
eene vurige korst bedekten en die ook aan de niet bedekte deelen 
des bergs, door de uitstraling van licht, dat gelijkmatige vurige 

aanzien gaven); in deze algemeene donkerroode gloed onder-_ 
scheidde men afgezonderde wit-gloeijende stroomen, die uit 
den krater met kracht neerbruisten en die wegens hunne dui- 
delijk zigtbare stroomende beweging uit gloeijenden «modder» 
(gloeijend zand en kleine steenbrokken) schenen te bestaan, 
terwijl de kratermond, aan zijn wit helder licht te onder- 
scheiden, het best te vergelijken was met eenen «kokenden 

a 
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en naar alle kanten overloopenden pot met melk.» — Deze 
verschijnselen bleven echter geen oogenblik in rust. — Terwijl 
een onophoudelijk kraken en kletteren (veroorzaakt door het 
aanstooten der nedervallende steenbrokken op de berghelling) 
het oor verdoofde en behalve dit kraken van tijd tot tijd nog 
geweldiger slagen gehoord werden, met niets beter te vergelij- 
ken, dan met het losbranden van geheele batterijen van zwaar 
geschut, waardoor (alleen ten gevolge van de beweging der lucht) 
ieder oogenblik de glasruiten der huizen te Garoet dreigden te sprin- 
gen 1), — terwijl het gehoor door al dit geraas aangedaan werd, 
zoo verblindde het oog bijna door den ongewonen vuurgloed, 
die van seconde tot seconde onophoudelijk nieuwe gedaantever- 
wisselingen onderging. 

Dan zwart, dan graauw, dan verblindend wit — dwarrelden 
de dampen omhoog, de steenbrokken vlogen als raketten 
door de lucht en vielen daarna met eenen « groenachtig-witten 
gloed» loodregt naar beneden, — dan schoten lichtstrepen, gelijk 
wit-vonkelende bliksemstralen door de aschkolom, en dan weder 
braken roodachtig-gloeijende massa’s door haren zwarten rook. 

De rookzuil ontwikkelde zich allengs meer in haar bovenste 
gedeelte, — zij breidde zich hoe langer hoe meer uit en ont- 
laadde eindelijk uit hare kroon eenen steen- en aschregen, die 
naar alle zijden ter neder stortte. 

Wie, (zoo vervolgt de berigtgever te Garoet) kon dit ont- 
zettende vuurwerk, dat ieder oogenblik zich onder nieuwe vor- 
men verhief, zoo nabij aanschouwen, wie kon deze kanonnade 
hooren, die den ruimen dampkring rondom deed trillen, — en 
daarenboven nog den indruk gevoelen van eene ijzingwekkende 
dood-stilte in de geheele overige natuur, zonder tot in het 
diepste van zijn gemoed geschokt te worden en in eene zwij- 
gende bewondering te verzinken, tegenover die ontzettende groot- 
heid der schepping. sl | 

Behalve het geraas des krakenden bergs, is alles stil, geen 

1) Hetwelk ook bij de uitbarsting van den Vesuvius den 23 October 1822, met de 
zolderingen in de kamers van het paleis van Portici, door dezelfde oorzaak werkelijk plaats had. — V. Humboldt, Ansichten der Natur, II. Pag. 154. 
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windje wordt gevoeld, de geheele natuur, vol bewondering voor 

haar eigen werk, is als verstomd, men hoort geen enkelen nacht- 

vogel krijschen, geen caprimulgus klappen, geen insect gonzen, 

en de gansche bezielde schepping met den mensch aan het 

hoofd, staat onbewegelijk in de beschouwing verdiept, als het 

ware in bange verwachting en onderworpen aan de almagt van 

het noodlot. — O, hoe gering is de kracht en de grootheid 

van den mensch, tegenover zulke omwentelingen in de na- 

tuur! — Deze doodelijke stilte, dit geheele afwezen van bewe- 

ging in' de lucht en dit verstommen van alle tamme en wilde 
dieren, tot zelfs de insekten toe, gedurende de ie en 

den daaropvolgenden aschregen, werd ook door mij ij den asch- 

regen te Koepoegeran (4% Januarij 1845) waargenomen en zeer 

indrukwekkend gevonden. Het is een zeer opmerkenswaardig 

en in het geheel niet gemakkelijk te verklaren natuurver- 

schijnsel. 

Ten Gijs ure, alzoo 5!/, uur na de eerste ontploffing begon 

het te Garoet (omstreeks vier Engelsche mijlen ver van den 

top des vulkaans verwijderd) zand en enkele steenen te regenen. 

Het onderaardsche, donderende geluid hield tot 9 ure aan en 

verminderde toen trapsgewijze tot 11 ure. Om dezen tijd ver- 

hief zich een frissche noorde (noordweste) wind, die de rook- 

zuil naar het zuiden dreef (zuidoosten, want in deze rigting ligt 

Garoet van den berg), waardoor de lucht te Garoet zoo ver- 

duisterd werd, dat men des middags ten 12 ure licht moest 

aansteken. Het onderaardsche dreunen, van tijd tot tijd nog 

door zwaardere, donderende slagen vergezeld, en het ruischen 

en suizen des kraters, in het klein zeer goed bij het sissen van 

den schoorsteen eener stoommachine te vergelijken, duurde nog 

steeds voort en verwekte een bang gevoel, dat door de diepe 

duisternis, waarin men niets meer onderscheiden kon (op eenen 

tijd van den dag, wanneer men den heldersten zonneschijn ge- 

woon is) nog akeliger werd. Deze duisternis duurde twee uren; 

om 35 ure kon men weder zonder lamplicht lezen ‚maar eerst des 

avonds ten 9 ure hield de aschregen te Garoet op. De meeste 

steenen, die te Garoel (des morgens te 7 en 8 ure) vielen, wa- 
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ren ter grootte van een hoenderei en hadden, wat hunne kleur 

en vorm aangaat, de meeste overeenkomst met uitgebrande 

steenkolen; zij waren hobbelig, spongieus, puimsteenachtig en 

veroorzaakten door hunne geringe zwaarte, behalve eenige ge- 

broken dakpannen, geene schade. 

(Bij deze uitbarsting schijnt de aschregen zich meer tot de 

onmiddelijke omgeving des bergs bepaald te hebben, ten minste 

omtrent verdere verbreiding van denzelven is mij niets bekend). 

1841, 14 November; des morgens ten 5ijs ure steeg eene 

sterke dk uit den krater op en had eenen asch- óf fijnen 

zandregen ten g gevolge, die, vergezeld van een hevig onderaardsch 

geluid, tot des dans: ten 5 ure aanhield. Tot op eenen 

afstand van 10 Eng. mijlen werd de grond daardoor met eene 

zand- en aschlaag bedekt, die gewoonlijk twee duim, doch op 

sommige plaatsen 4t/, duim dik was; daardoor werden 400,000 
vruchtdragende koffijboomen, benevens meer dan 500 bouw 

rijstvelden zeer beschadigd. (Jav. Cour, 4 Dec. 1841, No. 97). 
Naar de getuigenis van den heer Bosch greep deze uitbarsting 

op dezelfde wijze plaats, met dezelfde verschijnselen als de 

vorige, zij was echter niet zoo hevig. Hoe ver de asch gedreven 

werd, is niet naauwkeurig bekend. 

1845, 4 Januarij barstte de berg wederom uit. De eruptie 

begon des morgens ten 9 ure. Onder hevig donderende slagen !) 

steeg plotseling eene zwarte rookzuil uit den krater op, hield 

een paar uren lang onafgebroken aan uit te stroomen en nam 

toen langzamerhand af, tot dat zij omstreeks 1 of 2 ure des 

middags geheel verdween. ?) Dit is alles wat men aan den oos- 
telijken voet des vulkaans waarnam. — De lucht werd aldaar 

niet verduisterd ee had geen asch- of steenregen plaats. Ook 
werd h 3 hade aan de aanplantingen veroorzaakt. 

Geheel ’ anders Wirt de verschijnselen, die op eenen afstand 

van zestig (Engelsche) mijlen van den vulkaan plaats grepen 

en die zich ah latere ontvangen berigten) in eenen grooten 

2) Die te Bandong gehoord werden. 

2) Volgens brieven van den ambtenaar te Garoet, mij door den Resident der Pre- 

anger Regentschappen medegedeeld. 
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halven cirkel noordwaarts van Fjanjor-af over het Gedeh-gebergte 
tot zuidwaarts aan de Wijnkoopsbaai, bijna overal op dezelfde 
wijze vertoonden. 

k zal beproeven, deze verschijnselen zóó te bissen vf als 

zij te Kapoegeran (aan de zuidelijke afhelling des Gedeh) op 

eene hoogte van 5080 voet, door mij waargenomen werden. 

Even als op de voorafgegane dagen woei ook den 4**" Januari} 

een zachte oostewind, die evenwel reeds ten 12 ure weder ging 

liggen en in eene doodsche stilte der lucht (namelijk in de hoog- 

testreek van 5000) overging. De hemel was nagenoeg helder, 

slechts eenige bolvormige wolken (cumuli) dreven in het lucht- 

ruim en toonden door hare beweging naar het- wen; dat 

een oostewind in die luchtstreek heerschte, waarin zij ( 

5000’ hoog) zich bevonden. Boven aut zag mem nog eenige 

eirrhi en cirrho-cumuli zweven. 

Iets later dan 1 ure vertoonde zich aan den oostelijken (O. Z. 0.) 

horizon eene zonderlinge graauwe kleur, die zich langzamer- 

hand steeds verder uitbreidde, tegen 2 ure tot in het zenith 

gestegen was en de geheele oostelijke helft van het luchtruim 

bedekte. Hoewel ik bij den aanvang weinig op dit verschijnsel 
gelet had, vermoedende dat het zware, ver uitgestrekte donder- 

wolken zouden zijn, zoo was het toch nu te zeer in het oog 

vallend, om door zulk eene verklaring opgelost te kunnen worden. 

Ik begaf mij dus in de opene lucht en sloeg met gespannen 

aandacht den hemel gade, slechts van tijd tot'tijd naar mijne 

thermo- baro- en psychrometers ziende, om de waarnemingen in 

het register aan te teekenen. De blaauwaclitige kleur der hoogste 

luchtlagen verbreidde zich uit het zenith, van’waar zij reeds 

ten twee ure over de geheele oostelijke helft des hemels tot 

aan den horizon uitgestrekt was, meer en meer naar het westen, 

werd steeds donkerder en wierp eene vreemde, blaauwachtig- 

duistere schaduw op het schoone, groene landschap Soekaboemie, 

hetwelk door de groote doorzigtigheid van de lagere luchtstre- 

ken tot ver in het Kendang- en Jampang-gebergte overzien kon 

worden. Deze blaauwachtige tint der lucht, die overal gelijk 

was, zonder de minste schakeringen en nuanecen, even als een 
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doek of eene schijf, die over de aardescheen te zullen geschoven 
worden, maakte eene zonderlinge tegenstelling met de witte ° 
cirrhi- en cirrho- cumuli (schapen-wolkjes), die beneden dien 
tint in het Tuichtrumm zweefden en met de nog lager drijvende 
zamengepakte wolken (eumuli), wier beweging naar het westen 
allengs trager werd en die eindelijk ten 5 ure allen geheel uit 
het gezigt verdwenen (zich in onzigtbare waterdampen oplos- 
ten). De verduistering vormde met het heldere gedeelte des 
hemels eenen tamelijk scherp begrensden rand, die zich dui- 
delijk ieder oogenblik verder naar het westen vooruit bewoog. 
Daarbij was de lucht zoo doodstil, dat geen blaadje zich 
verroerde; alle levende wezens schenen door een angstig 
gevoel gedrukt te worden, de helft der bergbewoners stond 
zwijgend en staarde den hemel aan en de andere helft, door 
bijgeloovige vrees gedreven, zette de rijststampers in beweging, 
wier regelmatig geklop tegen de bergen terugklonk en de pleg- 
tige stilte als het ware nog sterker deed uitkomen. Ook de Oäh- 
apen in de oude Rasamala- en Manglietboomen begonnen te 
schreeuwen en eenige paauwen en jaarvogels vlogen uit het 
hoogere gebergte krassende naar beneden. — Eene groote gebeur- 
tenis scheen op handen te zijn en een duister kleed dreigde op 
de aarde te zullen nederdalen. 

Ten 5 ure was nog slechts in het N. W. (tusschen Tjitjoer- 
roek en den Panggerango) een klein segment van den hemel 
helder, het geheele overige uitspansel geleek een indigo-blaauw 
tapijt en wierp eene steeds donkerder wordende schaduw op 
de aarde. Nu verduiSterden ook de lagere luchtstreken boven 
het dal van Soekaboemie, eerst het Kendang-gebergte, vervol- 
gens het dal, en alles werd in “eenen duisteren, blaauwachtig- 
graauwen nevel gehuld, welke allengs hooger en hooger tegen 
de helling van het gebergte scheen te willen opstijgen. 

De laatste lichtstreep was ten 4ure aan den N. westelijken | 
horizon verdwenen en eene nachtelijke duisternis bedekte het 
land. De Javanen, liepen met fakkels heen “en weder en de 
huisbedienden ontstaken licht. (Ik begon aan de juistheid van 
mijne horologien te twijfelen). Deze duisternis was geheel an- 
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ders en maakte eenen gansch anderen indruk, dan de gewone 

avondschemering ten gevolge van het ondergaan der zon; want 

dan vallen de schaduwen der voorwerpen ter zijde en het meeste 

licht komt nog altijd van den horizon over het land, terwijl 

nu de schaduwen vertikaal van boven naar beneden vielen en 

alle voorwerpen aan hunne bovenste vlakte, b. v. de hutten op 

hare daken, betrekkelijk nog meer verlicht waren dan aan hunne 

zijden; het was een eigendommelijk purperachtig donker, dat, 

vergezeld van de doodelijke stilte, iets buitengewoons 

verwachten. 

Des namiddags ten 4/2 ure, toen de duisternis haren hoogsten 

graad bereikt had, werd het raadsel opgelost: — vulkanische 

asch viel zacht en gelijkmatig neder en vormde op de opper- 

vlakte van den grond en van de gewassen eene stoffige, graauwe 

(eenigzins NN laag. Deze aschval was door geene elec- 

trische verschijnselen evenmin als door regen vergezeld. Nadat 

dezelve een half uur op gelijke wijze had aangehouden, werd 

de hemel weder helder, de-indigo-blaauwe lucht nam eerst eene 

graauwere (bruinachtig-roode) kleur aan en werd toen traps- 

gewijze lichter, zoodat tegen 6 uur, nadat de aschregen opge- 

houden had, de zon nog eens met hare laatste stralen de weder 

bemoedigde inwoners begroette. De nevel, door de in de lucht 

verspreide asch ontstaan, was in zijne soort zeer eigenaardig 

en op het eerste gezigt gemakkelijk van waterdampen (of uit 

water gevormde wolken) te onderscheiden. Want, al moge bij 

de laatste de lichtsterkte nog zoo verminderd zijn, zoo blijven 

de omtrekken der voorwerpen evenwel nog tamelijk scherp en 

zijn duidelijk te herkennen, terwijl bij de eerste (de drooge 

nevels), hoewel de lichtstralen zelfs bij hun doordringen door 

de (met asch en zanddeelen vervulde) lucht minder verzwakt 

zijn, de profielen der voorwerpen zieh veel onduidelijker, flaau- 

wer (in één vloeijender) voordoen, zoodat men in het eerste 

oogenblik gelooft, dat de oogen manger — daarbij komt 

nog de brumachtige, | 8 tint dezer nevels. 

Om vijf ure werd men dries duiidelijken reuk gewaar, als 

van steenkolendamp , of als de lucht in de nabijheid van smeltovens. 
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Ik had dadelijk toen de asch begon te vallen, eene mat op 

den vlakken grond voor den Passangrahan uitgespreid en deze 

overal met bladen wit papier bedekt. Fegen 6 uur hield het 

vallen der asch geheel op; zij had eene losse laag gevormd 

van eene Par. lijn dikte. De ruimte, binnen welke ik dezelve 

opgevangen had, (de met papier belegde mat) was 1’ 41“ 9’ 

breed en à/ 2! 5 lang, had alzoo eene oppervlakte van 

101/s Ol voet, en de daarop gevallen asch die ik voorzigtig ver- 

zamelde, woog 94 drachmen en twee greinen, hetwelk op éénen 

vierkanten voet 546 greinen (of 9 drachmen en 6 greinen) bedraagt. 

Zij bestond uit zeer fijn zand, graauw van kleur, met eene 

zwakke, bruinachtig-roode tint, waarin men met de loup kleine 

witachtige stukjes (waarschijnlijk veldspath, ook glimmer) en 

andere glinsterende, blaauwachtig-groene brokjes (misschien horn- 
blende) onderscheiden kon, (Hare hoofdbestanddeelen zullen wel 

kiezel- en aluin-aarde zijn). 

Het was opmerkelijk, dat na deze eruptie, in het grootste 

gedeelte der Preanger Regentschappen, drie dagen lang de vol- 
maaktste doodstilte in de lucht heerschte en dat. overvloedige, 

aanhoudende regens nedervielen. 

De berigten, op mijn verzoek, door den heer Resident der 
Preanger Regentschappen, (Generaal-majoor Cleerens) uit alle 

districten der Regentschappen Bandong en Tjanjor verzameld 
en door dezen verdienstelijken ambtenaar in het oorspronkelijke 

aan mij medegedeeld, hebben mij in de gelegenheid gesteld, 
met de oppervlakte op welke de asch gevallen was, met hare 
grenzen, met den tijd waarop de regen op de verschillende 
punten plaats had en met de dikte van de gevallen aschlaag 
tamelijk naauwkeurig bekend te worden en het areaal dezer 
ruimte te berekenen. 

Deze ruimte heeft den vorm van eene verlengde ellips, wier 

grootste as juist van het O. naar het W. gerigt is en waarvan 

de beide einden zich bijna gelijkmatig versmallen, zoodat het 
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oostelijke einde imm den Goenong Goentoer zelf valt en het weste- 
lijke de Wijnkoopsbaai snijdt. De lengte van deze as bedraagt 
90 minuten en de grootste breedte der ellips, die in den meri- 

__diaan van Tjanjor valt, zich zuidelijk tot in de zee en noordelijk 

tot de monding van de Tjisokkan in de Tjitaroem uitstrekt, 
is 92 geogr. minuten. 1) De lijn door deze ellips beschreven, is 

evenwel niet geheel regelmatig en maakt onder anderen bij het 

Gedeh-gebergte eene groote bogt, welke door dit gebergte, dat 

de asch reeds op eene aanmerkelijke hoogte opving en de gelijk- 
matige verbreiding derzelve op het vlakke land verhinderde, 

veroorzaakt werd. Zij zoude waarschijnlijk anderzins tot aan 

de ‘grenzen van Buitenzorg gestoven en dan de aandacht der 

talrijke aldaar wonende meteorologen geboeid hebben. De N. 

westelijkste grens, waar de asch nog gevallen is, was de vlakke 

rug tusschen den Salak en den Gedeh in het noorden van Tji- 

tjoerroek en de zuidvoet van den Salak aldaar. (Volgens het 

berigt van het distriks-hoofd Praksa di Redja van Tjimahie). 

Deze kleine onregelmatigheid in den omtrek van de elliptische 

ruimte in aanmerking nemende, heb ik het areaal, waarop wer- 

kelijk asch gevallen is, zoo naauwkeurig als de ingewonnen 

berigten dit toelieten, op 5,480 geographische (] minuten bere- 

kend. — Hiervan zijn ruim twee honderd (260) op de zee te 

rekenen, omdat een klein segment van de ellips bezuiden van 

Tjidammar zich buiten de grens van het land uitstrekt. EN 

Op dezelfde wijze als ik dit verschijnsel te Kapoegeran waar- 

nam, werd het ook gezien op al de overige plaatsen, slechts 

vroeger of later, naarmate zij meer of minder van den vulkaan 

verwijderd waren. Te Tjidammar, aan de zuidkust, werd de 

lucht reeds ten 11 ure verduisterd, — (evenwel verduisterde 

zij daar niet geheel, als liggende deze plaats reeds aan de grens 
van de ellips), — te Bandong ten 12 ure, — te Kapoegeran ten 
9 ure, (deze plaats is hoog gelegen), — te Tjitjoerroek ten 5 ure. 

De dikte der gevallene aschlaag bedroeg digt aan de grens 

van het phänomen te Kapoegeran 1 Par.lijn, te Tjimahie even 

1) 60 op éénen graad, dus elke minuut 5710 Par. voeten lang. 
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zooveel, te Tjitjoerroek (aan de uiterste grens) omstreeks eene 

halve lijn, evenzoo te Palaboean, te Soekaboemie 2 lijnen en 

te Tjanjor omstreeks 5 lijnen. Im de Jampang-gebergten, bijna 

in het midden der ellips gelegen, bedroeg de dikte 1/4 duim, dus 

even zooveel als te Tjanjor; veel dikker was zij echter op die 

plaatsen in de nabijheid van den vulkaan, die westwaarts van 

denzelven liggen en bedroeg b. v. te Malabar Tjiparai, slechts 
12 minuten van den vulkaan verwijderd, 1!/> duim. Men kan 

ligt nagaan dat het moeijelijk is, met juistheid op te geven, 

hoe dik de laag der gevallene asch op tederen afstand van den 

vulkaan was, te meer, daar ver uitgestrekte landschappen tus- 

schen den Goentoer en de grens binnen welke de asch fiel, 
geheel onbewoond en woest zijn. 

Uit bovengemelde opgaven blijkt evenwel, dat de hoeveelheid 

der gevallen asch bijna im dezelfde verhouding afnam, als de 

plaatsen westwaarts van den berg (alzoo in de rigting van de 

grootste middellijn der elliptische ruimte) verwijderd waren, 

zoodat de dikte der laag te M. Tjiparai op 10 mijlen afstand 

12 lijnen, te Jampang wetan op 95 mijlen afstand 5 lijnen, te 

Tjimahie op 65 mijlen afstand ééne lijn bedroeg; dat bijge- 

volg op ò mijlen afstand gemiddeld eene lijn vermindering kwam. 

Wanneer nu de vermindering in dezelfde verhouding-ook zijd- 
waarts plaats greep, in de rigting van de kleine middellijn der 
elliptische ruimte (van de hoofd-as derzelve naar het N. en Z.), 

zoo zal men niet zeer ver van de waarheid verwijderd zijn, door 
aan te nemen dat gemiddeld over de geheele oppervlakte van 

5,480 TJ minuten, die deze ellips omschrijft, eene laag van vier 
lijnen dikte door de gevallen asch gevormd werd, ondersteld 

dat in de naastbij den vulkaan gelegene westelijke streken van 
omstreeks 5 mijlen afstand, weinig of geene asch gevallen is. De 

aschzuil, die met een donderend geweld uit den krater gedre- 

ven werd, moet ontzettend hoog in de lucht opgestegen zijn, 
t welk daaruit blijkt dat cirrhi-wolken (die, zoo als bekend is, 
zeer hoog zweven) lager dan het door de asch verduisterde ge- 

deelte van den dampkring dreven, en dat de asch op eenen afstand 
van bijna 60 minuten van den krater nog op den 9000: hoogen 
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top van den Gedeh (Sedaratoe, waar ik nasporingen daaromtrent 
heb laten doen) rederviel. De elliptische gedaante der door 
de asch bedekte ruimte ontstaat door den pijnboomvorm 1), welke 

bij alle uitbarstingen de opstijgende rookzuil aanneemt, veree- 

nigd met de werking van den oostewind, die in de hoogere 
luchtstreken noodzakelijk gewaaid en als de oorzaak beschouwd 

moet worden, dat de grootste middellijn van de ellips juist van 

het O. naar het W. gerigt was en dat O., N. 0. en Z. oostwaarts 
van den vulkaan hoegenaamd geene asch viel. 

Het blijkt uit het voorgaande dat de aangenomene gemid- 
delde dikte van vier lijnen voor de gevallene aschlaag eer te ge- 

rin® dan te groot is; evenwel heb ik ze behouden, om mij voor 
de beschuldiging van overdrijving te vrijwaren. 

Te Kapoegeran was de gevallene laag juist eene Par. lijn dik, 

en woog van de oppervlakte van een’ [J voet, of 144 CT) duim 

(op het nedergelegde papier) bijeen verzameld, 546 greinen of 

9 drachmen en 7 greinen. Daar nu ééne minuut onder den 

equator 5,710 Par. voeten lang is, alzoo eene C] minuut 
52,598,100 (J voeten Bedraagt, zoo woog de te Kapoegeran 

(aan de grens der ellips) op eene (} minuut gevallene asch 
24,720 centenaars en 10 pond, (de cent. op 125 pond, het pond 

12 ons en het ons 480 greinen gerekend). Het areaal der geval- 

lene asch bedroeg, zoo als wij gezien hebben 5,480 zulke []mi- … 

nuten en de laag was niet ééne, maar gemiddeld vier lijnen _ 

dik, zoodat dientengevolge de hoeveelheid asch, of beter ge- 

zegd zand, door den vulkaan van 9 tot 12 ure uitgeworpen, 

nog iets meer dan 550, 210, 554 centenaars bedroeg. Deze 
550 millioen en 210,554 centenaars zand bleven in'eene 

onmetelijk hooge luchtstreek, hooger dan alle cirrhus-wol- 

ken en hooger dan de 9000’ hooge toppen van den Gedeh, 
bijna een’ halven dag lang zweven, breidden zich over 

eene ruimte van 5,480 Tl mijlen uit, verduisterden de zon, 

veranderden den dag in nacht en vielen vervolgens zeer 

langzaam en gelijkmatig, even als een stofregen, neder. 

1) Pinus Pinea L., waarmede reeds Plinius de dampzuil des Vesuvius vergeleek. 
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Dit was slechts eene Kleine uitbarsting. Ook oefenden deze 
550 millioen eentenaars zand, in de lucht verspreid, hoegenaamd 

geenen invloed op den barometer uit, wiens stand ik alle half 

uren waarnam, en die geen zigtbaar verschil met de andere da- 

gen aanwees. 
Welke eene verwoesting zouden 550 millioen centenaars zand 

kunnen aanrigten, wanneer zij, in plaats van zoo oneindig fijn 

verdeeld te zijn en door den wederstand der lucht in hunnen 

val gestuit, zachtjes neder te vallen, tot ééne enkele massa te 

zamen gepakt werden en uit eene hoogte van 22000 voet, even 

als een kleine planeet die tegen de aarde stoot, neder stortten? — 

_Hoe groot ons ook deze massa op zich zelve beschouwd n®bge 
toeschijnen, zoo is zij toch zeer klein bij nog grootere uitbar- 
stingen vergeleken. Wanneer wij stellen, dat de asch nergens 

digter opeengepakt was, dan onmiddelijk na den val, zoo als 

te Kapoegeran waar de over de oppervlakte van éénen vierkan- 
ten voet verspreide en eene lijn dikke laag 546 greinen woog, 
dan zouden die 550 millioen centenaars (en 88 pond enz.) te 
zamen ongeveer eene ruimte van 2644” millioen kubieke voeten 

of naauwkeuriger 2,645,742,581 kubieke voeten hebben kunnen 
beslaan en zouden dus, op eenen hoop vereenigd, eenen berg 
hebben kunnen vormen, zoo groot of nog iets grooter dan de 

„ _G. Tidar bij Magelan. Om evenwel eenen kegel, zoo groot als 
de G. Goentoer zelf te vormen (van omstreeks 25000 millioen 
kub. voeten inhoud), zou de krater nog 91/s maal meer stof heb- 
ben moeten uitwerpen. 

Op IJsland werd in het jaar 1785 in der daad zulk eene „ 
groote hoeveelheid lava uitgeworpen, dat er ten minste 700 ber- 
gen, elk zoo groot als de Goentoer, daarvan zouden hebben kun- 
ern gevormd worden, want deze lava bedekte 60 (] mijlen land 

) voet hoog; — haar kubieke inhoud overtrof die van den 
Monti zes maal en r werd berekend op 18,714,240 millioen 
kub. voeten. 

In het jaar 1794 werd (volgens Hamilton) de asch van den 
Vesuvius 250 Ital. mijlen ver, (namelijk tot Tarente) veortge- 

__ dreven en de rookzuil was meer dan eene Engelsche mijl hoog. 
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In het jaar 1822 (volgens Monticelli) hoopte zich de asch op 

sommige plaatsen tot 6 voet hoog op. Nog ontzettender was de 

menigte asch, die in de bekende uitbarsting van het jaar 79 voor 

Christus uitgeworpen werd en de steden Herculanum, Pompeji 

en “Stabiae bedekte. Overigens vindt men ook in den Indischen 

Archipel voorbeelden van zulke, alle denkbeeld te boven gaande, 

hoeveelheden van vulkanische uitwerpselen. De asch, door den 

Galoeng-goeng in het jaar 1822 uitgeworpen, vormde vermengd 

met het water van een meer, dat vroeger in den krater lag, en 

met de overvloedige stortregens der vulkanische donderbuijen, 

zulk eene groote hoeveelheid modder, dat mijlen ver het aan- 

grenzende land er mede bedekt werd, hooger dan de asch die 

eens de stad Herculanum deed verdwijnen, namelijk zoo hoog 

dat slechts de toppen van enkele kokospalmen er boven uitsta- 

ken. De berg Tomboro op Soembawa wierp in April 1815 zóó 

veel asch uit, dat zelfs de westelijke deelen van het eiland Lom- 

bok twee voet hoog er mede bedekt waren en 44,000 menschen, 

alleen op dit elkse daardoor omkwamen. t) 

De bevolking van Soembawa zelf, op 12000 menschen ge- 

schat, werd bijna geheel vernietigd en op Java, 420 geogr. 

minuten van den vulkaan verwijderd, was door de nederval- 

lende asch de zon verduisterd. ?) Dit had namelijk plaats te 

Solo en Djocjokarta, zijnde de eerstgemelde plaats omtrent 

zeven lengtegraden van den Tomboro verwijderd. Te Banjoe- 

wangie, 5! graad of 210 geogr. minuten van den vulkaan 
verwijderd, lag de asch nog acht duim hoog. Daar al de 

_ gemelde plaatsen, waar de aschregen waargenomen werd, ten 

westen van den vulkaan liggen en in de maand April (waarin 

de uitbarsting plaats had) gewoonlijk nog geen vaste oostewind 

waait, maar in den regel de westewind de heerschende is, zoo 

kunnen wij aannemen dat zich de vulkanische stof naar het 

oosten veel verder, mogelijk tweemaal zoo ver, tot over Nieuw 

Guinea heen en zuid-oostwaarts tot ver in de binnenlanden van 

1) V. d. Broek, in de Oosterling, I. 1834, Nr. 2. Pag. 138. 

N 2) Zie Verh. van het Bat. Genootschap. Vol. VEL, in ai, en V. 
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Australie verspreid heeft. Ook te Moco-moco, aan de westkust 

van Sumatra gelegen en even zoo ver van den vulkaan ver- 

wijderd, heeft men de slagen der uitbarsting duidelijk gehoord. 

Hoe hoog de asch op Soembawa zelf gevallen is, wordt niet 

naauwkeurig opgegeven ; wanneer zij evenwel te Banjoewafgie 

8 duim en in West-Lombok twee voet hoog lag, moet zij in 

die verhouding toenemende, nabij den vulkaan zelf wel vijf 

voet hoog gelegen hebben, misschien, wanneer de wind west 

was, in alle streken oostwaarts van den berg veel hooger. Hoe 

hoog de asch aan de grenzen van het verschijnsel in het westen 

gevallen zij, is met geene zekerheid te gissen; naar den opge- 

gevenen graad van duisternis te oordeelen, moet de hoogte te 

Solo (op 420 geogr. minutén afstand) ten minste nog 5 lijnen 
geweest zijn. De compacte massa’s lava en puimsteen, welke 

de vulkaan bij deze gelegenheid uitwierp, zullen wij hier niet 

in aanmerking nemen, terwijl het ook buiten ons tegenwoordig 

plan ligt, iets omtrent de bijzonderheid aan te merken, dat het 

grootste gedeelte der uitgeworpene stoffen in de zee gevallen is. 

Eene naauwkeurige bepaling van het areaal, hetwelk door asch 

bedekt werd en van de dikte der gevallene laag op verschillende 

afstanden van den berg, is bij gebrek aan waarnemingen en 

door dat de grens in zee viel, niet mogelijk. Als wij evenwel 

van Banjoewangie, waar, op eenen afstand van 210 minuten 

van den vulkaan, de asch acht duimen hoog lag, eenen cirkel 

om denzelven trekken en aannemen dat de asch, die buiten 

dezen kring bijna nog eens zoo ver verwijderd (tot naar Solo 
en verder) steeds afnemende nederviel, benevens die, welke 
binnen den cirkel digter naar den berg toe zich veel hooger 
ophoopte, gelijkmatig over het geheele areaal, door den 

cirkel ingesloten, verspreid was en dat deze asch eene laag van 
gemiddeld twee par. voeten dikte gevormd heeft, — zoo ver- 
krijgen wij een resultaat dat waarschijnlijk eer te klein dan te 

groot kan geacht worden. Daar nu dit aldus begrensde areaal 
in eene ronde som 158,600 geogr. Cl minuten bedraagt, zoo heeft 
de Tomboro bij de gezegde uitbarsting in het midden van April 

1815, niet minder dan 9,056,195 millioen en 520,000 kubieke « 
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voeten asch uitgeworpen, bijna half zoo veel als de vulkaan op 

IJsland in het jaar 1785, waaruit gemakkelijk drie zulke ber- 

gen als de Mont-blanc, t) of bijna 185 zoo groot als de Vesu- 

vius,?) of 570 als de Goenong Goentoer 3) — zouden kunnen 
zamengesteld worden. 

Werpen wij nu, met toepassing van deze resultaten, eenen 

blik op het land van Modjopait in Oost-Java. 
Men trekke eene regte lijn, in het algemeen de rigting van 

de rivier Kedirie volgende, van de ruïnen van Modjopait (nabij 

het tegenwoordige Djapan) N. oostwaarts tot aan den regterhoek 

van den mond dezer rivier bij Soerabaija, deze lijn is ongeveer 

30 geogr. minuten lang, — en eene tweede in eene oostelijke 

rigting tot naar Gombong, nabij Pasoeroean aan de zee (bijna 

even zoo lang), dan maakt de kust tusschen deze punten eene 

derde lijn uit, juist van het Z. naar het N, loopende, en zoo 

verkrijgt men een wezenlijk delta-land, door eene menigte takken 

van de Kidirie-rivier doorsneden. 

Als wij ons nu dit lage deltaland geheel wegdenken en in 
de plaats daarvan stellen eene zeebogt, eene naar binnen (naar 

Modjöpait) spits toeloopende baai, omtrent dubbel zoo groot 

als de Wijnkoopsbaai, en plaatsen in deze baai die 570 Goen- 

toerbergen, elk 5900 voet hoog en van 25000 mill. kub. voeten 
inhoud, — berekenen wij dan eens, — wanneer wij van deze. 

bergen de toppen afslaan en gelijkmatig in de kom der baat 

verdeelen, hoe diep alsdan die kom zijn moest, om niet door 

deze bergmassa’s tot boven toe gedempt en geheel droog ge- 

maakt te worden? — En inderdaad lag Modjopait, die oude 

keizersstad van Java, wier ruïnen thans nagenoeg 50 minuten 

van de naaste kust verwijderd zijn, volgens oude Javaansche 

kronijken eertijds aan de zee. 

Dit berigt wordt zoowel. door de geologische gesteldheid van 

het land, als door het karakter der vegetatie zeer waarschijnlijk 

5) De Mont-blanc is 14,800 Par. voeten hoog en heeft 2,759,040 mill, kub. voeten 

inhoud. 
| 

z) De Vesuvius is 3595 Par. voeten hoog en heeft 51,912 mill. kub. voeten inhoud. 

z) De Goentoer is 3900 Par. voeten hoog en heeft 25000 mill. kub. voeten inhoud. 
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gemaakt. Reeds mm het midden tusschen de bergen Lawoe en 
Wilis, ja reeds in het N. van den Lawoe begint eene eigen- 
dommelijke formatie, die zich van daar tot aan de oostkust van 
Java uitstrekt en in groote kringen den noordvoet (benevens de 
tusschenruimten) der gebergten Lawoe, Wilis, Kloet en Ard- 
joenoe omgeeft. Zij vormt wijd Witpestrekta vlakten, die, niet- 
tegenstaande zij tot de cenfraal- landen van Java behooren, 
eene zoo geringe hoogte boven zee hebben, dat zich de genoemde 
hooge kegelbergen even als eilanden daaruit verheffen, — en 
zij bestaat uit vulkanische uitwerpselen, voornamelijk uit vul- 
kanisch zand en asch, meer of min verhard en in horizontale 
lagen van zeer verschillende dikte boven elkander verdeeld. De 
onderste lagen zijn de hardste, als hebbende reeds eene zekere 
vastheid verkregen en springen, wanneer er met den hamer op 
geslagen wordt, in hoekige stukken, terwijl de bovenste nog 
geheel los zijn en in het fijnste stof perasene dat lang in de 
lucht blijft zweven. 

De G. Kloet werpt nog tegenwoordig zulk fij ijn zand of asch 
uit, en in de oude Javaansche kearijken vindt men sporen van 
eweldiee uitbarstingen der vulkanen (Merapi, Lawoe, Wilis, 
Kloet, Ardjoeno), die van den oorsprong van de Solo af, in 
eene hikt reeks naar het oosten liggen en wier uitwerpselen, 

-al bedroegen zij in eene tijdruimte van vijf eeuwen slechts half 
zooveel als de Tomboro in eene enkele uitbarsting uitbraakte, 
door de rivieren Solo en Kedirie afgevoerd, meer dan voldoende 
zouden geweest zijn, om de baai van Modjopait te dempen. 
Het voorkomen van zoutplanten en andere gewassen b.v. van 
Ipomaea maritima, Baccharis indica, Sonneratia obtusa, Acanthus 
ilicifolius, die anderzins slechts in de nabijheid van het strand 
te huis behooren, maar die dikwerf aan de oevers der kleine 
moerassen gevonden worden (welke in de wouden van Modjo- 
pait verstrooid liggen), benevens de geheele delta-natuur van 
het omschrevene landschap, dat nog steeds door twee modder- 
vulkanen opgehoogd wordt, t) strekken tot bevestiging der 

*) Een dezer vulkanen werpt, zonderling genoeg, met den gewonen kleiachtigen 

bd 
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bovengemelde sage en pleiten zeer voor de waarschijnlijkheid, 
dat Modjopait in oude tijden een maritime staat was, die zijne 
eigene schepen uitrustte ten dien tijde (12501255), toen de 
bloei van het jongere rijk der Maleijers te Singhapoera zijnen 
naijver opwekte 1) en die ook met zijne eigene schepen eene 
volkplanting op Palembang stichtte. 

Aldus reiken de geologie en de geschiedenis elkander de hand, 
en de asch, die duizenden jaren geleden uit de donkere kolk 
der vulkanen uitgeworpen werd, legt eene getuigenis af voor het 
vroegere verkeer der volken. 

Volgens mededeeling van den heer Bosch te Garoet hadden 
ook bij de eruptie op den Ate Januarij 1845 juist weder dezelfde 
verschijnselen plaats als bij die van 1840 en 1841, evenwel 
minder hevig en met dat verschil, dat bij deze uitbarsting 
te Garoet geene enkele korrel zand of asch viel, maar dat de 
aschzuil geheel naar het westen gedreven werd. Bij geene van 
de drie uitbarstingen (in 1840, 1841 of 1845) werden dadelijk 
na de uitbarsting of eenige dagen later, hardere regens dan ge- 
woonlijk waargenomen, — hetzelfde weder bleef aanhouden dat 
men in dit jaargetijde gewoon was, en dus waren regenbuijen 
geene zeldzaamheid. 

Hier volgt nog eene chemische analyse van de (op den Aten 
_Januarij 1843 door den Goentoer uitgeworpene) asch, door — 
den Heer P.J. Maier, wiens verslag woordelijk overgenomen is. 
Men zal daarin de hoofdbestanddeelen van den trachiet, waar- 
uit de hoofdmassa des Goentoer en der andere vulkanen van 
Java bestaat, terug vinden en het voor waarschijnlijk hou- 
den, dat de producten van alle Javaansehe vulkanen, van 
de grootste blokken af tot de fijnste asch, die als stof in 
de lucht blijft hangen, niets anders zijn dan trachiet in alle 
mogelijke graden van verdeeling tot in de fijnste vergruizing 
van poeder. | 

modder ook stukken van gebakken steenen uit, welke veel overeerfkomst hebben met 

die „waaruit de ruïnen van Modjopait bestaan. 

*) Wiens koning (Sri Iskander Shah) naar Malacca verdreven werd. 
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Analyse door P. J. Maier. 

Eigenschappen der asch: zij is een bruin-graauw, zandachtig, 

redelijk fijn poeder, waarin men witachtige stippen ziet; specifiek 

gewigt 1,7. Behalve water bevat zij geene in de warmte ver- 

vliegende deelen. Zij is voor een klein gedeelte in water oplos- 

baar. De met water behandelde asch staat in het zoutzuur op- 

losbare deelen af. Na de behandeling met zoutzuur staat zij in 

salpeterzuur nog oplosbare deelen af. Het in water, zoutzuur 

en salpeterzuur onoplosbare overblijfsel kan met koolzure kali 

worden opgelost. Men verkrijgt door smelting een graauw, aan 

de oppervlakte naar het groen hellend glas. 

Op deze eigenschappen is de geheele analyse gegrond, waar- 

van hier de uitkomst is opgegeven. 

A) De asch bevat 0,257 pct. water. 
2) Zij bevat 1,745 pct. in water oplosbare deelen, — deze 

bestaan uit kalk, klei-aarde, ijzer-oryde, natrum, hiezel- 

aarde, magnesia, zwavelzuur en zoutzuur. 

Aangezien de hoeveelheid te gering was werd geene quanti- 

tative onderzoeking ingesteld. 

3) De met water behandelde asch bevat 17,481 pct. in 

zoutzuur oplosbare deelen, bestaande uit : 

\ 

BAesehHarde se 5,6660 

LAEDR-ORVOE 4,6902 

Klepaawdet Lal ieeneern a 4,1798 

KE eh here chan aad 1,9700 

Munea  vedeinte oden 0,4205 

TL ee 0,5547 

17,4810 pct. 

4) De mgt water en zoutzuur behandelde asch bevat 

nog 4,7985 pct. in salpeterzuur oplosbare deelen; deze be- 

staan uit: 



RAR MAEDE a an a 4,1048 

MEET oh 0,5540 

NRARNGME SS eer ec 0,0062 

MENE ed 0,1079 

_4,7985 pct. 

9) De asch, welke uit de sub 4 medegedeelde behandeling 

overbleef en 75,7205 pct. bedroeg, leverde met koolzure kali 

opgelast : | 

Kiezel-aarde.. … a. 28,5755 

Idzer-oxyde … ons 15,2421 

Klemaarde.….… nn 29,2115 

NR 4,4117 

MOERESA one 0,2115 

Verhaa Ac. ar abe 0,0704 

75,7205 pct 

6) Ook werd eene poging gedaan, om het gehalte aan zwavel 

en zoutzuur, in de oorspronkelijke asch voorhanden, te bepalen; 

dit onderzoek leverde: 

dawavelzuar. ce 0,1715 

MORREN ele hi del 0,0494 

| 0,2209 

Daar deze twee zuren ongetwijfeld bevat waren in de door 

water oplosbare deelen (zie proef No. 2) zoo zouden van de 

quantitatief niet onderzochte deelen, ten bedrage van 1,745 pct. 

slechts nog 1,5221 pct. als onbepaald overig blijven, ce uit 

de in de proef No. 2 opgenoemde bestanddeelen bestaan, doch 

met uitzondering van de zwavel- en zoutzuur. 

De uitkomsten dezer verschillende proeven olde het vol- 

| gende hoofd-resultaat. 

Honderd deelen asch bevatten : 



Kiezeláarde.……… … . 54,2295 

Kh hardest nan 57,4961 

En AN 18,1779 

ne enn 6,7157 

Marnekandse itame: ait 0,6850 

WEMREN onee arte 0,2570 

In water oplosbare deelen  1,7450 

waarin bevat zijn: 

Zwavelzuuw iris gs 0,1715 

Zoutzeurs. Ais 0,0494 

Kalk, kletaarde, ijzer- 

oxyde, natrum, kiezel- 

aarde en magnesia. . . 1,5225 

Meren: nier zaten. 0,7550 

100,0000 

(was geteekend) : maren, Apoth. 5®° klasse. 

Bij bovenstaande analyse van de asch, uitgeworpen door den 

Goenong Goentoer op den 4%" Januarij 1845, die onder mijn 
toezigt in het scheikundig laboratorium is gedaan, vermeen ik 
te moeten aanmerken, dat het verschil van het resultaat dezer 

analyse met het resultaat door Dr. Horsfield verkregen bij het 

onderzoek der asch, uitgeworpen door denzelfden vulkaan in 
1805 en beschreven in het VII deel der Verhandelingen van het 
Batav. Genootschap van kunsten en wetenschappen, aanmerkelijk 
is en in het oog valt. 

Vooraf herinner ik, dat bij den grooten vooruitgang der we- 
tenschappen in het algemeen, sedert het tijdstip, waarop Dr. 
Wii werkzaam was, de scheikunde in het bijzonder groote 

nm heeft gemaakt, waaruit het analytisch gedeelte 
an wetenschep natuurlijk het grootste nut heeft getrokken, 
zoodat de analytische methode van dien tijd met de hedendaag- 
sche in geen vergelijk kan komen; immers de constante ver- 
bindingen op grond der atom-theorie zijn eerst in nieuweren 
tijd bewezen en daardoor aan de berekening eene vroeger niet 
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gekende zekerheid gegeven. De analyse van Dr. Horsfield, hoe 
goed ook ten dien tijde gedaan kan niet ke bnstocsnel met 
die van heden. 

De hoofdbestanddeelen der asch, uitgeworpen door vulkanen 
ook in andere landen, zijn meestal dezelfden. Dit bevestigen 
de analyses van Vauquelin, Dufrenois, Elie de Beaumont en 
anderen. Het zijn voornamelijk silicaten van aluin-aarde, kalk, 
magnesia en ijzer-oxyde, — bestanddeelen van mineralen door 
vulkaniteit in hunne oorspronkelijke minerale gedaante veranderd. 
Het verschil wordt voornamelijk gevonden in het zamenstel 
berekend in procent. 

Zonder Dr. Horsfield’s analyse te willen Onneren, wil ik eenige 
punten daaruit aanhalen, die de onzekerkieid derzelve aantoonen. 

Het watergehalte der asch is niet opgegeven, zij is bij gevolg 
als absoluut droog aangenomen. 

De in water oplosbare deelen zijn niet afzonderlijk opgegeven. 
Bij proef Ien III is niet al de aluin-aarde, kalk en ijzer-oxyde 
opgelost, daarentegen is kiezel-aarde opgelost, die niet in n reke- 
ning is gebragt. 

In proef Il zijn de 158 gr. residuum, zonder met kali te zijn 
zamengesmolten en nader onderzocht, als zuivere kiezel-aarde 
aangenomen, hoewel dezelve nog aluin-aarde-silicaat en seleniet 
(gips) bevatten. 

In proef V wordt het verkregen magnesia-carbonaat als bitter- 
aarde in rekening gebragt; ò gr. daarvan bevatten echter slechts 
2,25 gr. zuivere aarde; ook worden 18 gr. seleniet opgegeven 
te bevatten 12 gr. kalk-aarde; — zwavelzure kalk met 2 ato- 
men water (seleniet) bevat echter 52,9 pct. kalk aarde, dit 
geeft in 18 gr. — 5,92 gr. kalk. 

In proef Vl is het ijzer-oxyde door middel van prussias po- 
tassae (et ferri?) gepraecipiteerd, deze reactie geeft een onzeker 
resultaat, het oxyde wordt ook als metaal in rekening gebragt, 
100 gr. oxyde bevatten slechts 69,54 pct. ijzer. 

In proef VIL wordt het verkregen praecipitaat (aluin-aarde- 

hydraat) als zuivere aluin-aarde opgebragt, het bevat echter maar 

65,5 pet. van deze aarde. 
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Niet verder gaande, vermeen ik genoeg te hebben aangeduid 

om de, aan eene van beide analysen te geven voorkeur minder 

twijfelachtig te maken. 

Batavia, den 14 Augustus 1845. 

(was geteekend:) 3. c. A. piepErIcHs. 

In den morgen van den 25*ten November 1845 omstreeks 
ten 4i/, ure, hoorde men in de-Regentschappen Bandong en 

Garoet eenige hevige onderaardsche slagen, vergezeld van een 

rollend geluid, en zag door deze slagen opmerkzaam gemaakt, 

uit den krater van den Goentoer eene «gloeiende rookzuil» 

opstijgen, welke, volgens het berigt van den heer Bosch, zich 

even zoo hoog boven den top van den berg scheen te verheffen als 

deze boven zijnen voet, en welke dus ongeveer 4000 voet hoog 

was. (Hieronder moet Fie dat gedeelte van de kolom verstaan 

worden, ’t welk gloeijend en alzoo zigtbaar was; de donkere, 

niet verlichte massa’s van de rookzuil stegen zeker veel hooger 

op). Zij werd ook nu, gelijk bij de vorige uitbarstingen door 

wit gloeijende bliksemstralen» en roodgloeijende steenbrokken 

doorkliefd, welke laatste als raketten omhoog vlogen en dan 

weder loodregt nedervielen. 

Dit alles (met het onderaardsche rollen en de hevige onder- 
aardsche slagen, welke van tijd tot tijd daar tusschen gehoord 

werden) duurde tot omstreeks 10 uur en hield dus vijf uren 

lang aan, eer het aanmerkelijk in kracht afnam en eer de slagen 
zeldzamer werden. Eerst ten 5 ure ’s namiddags hield het on- 

deraardsche geluid geheel op en het bruischen en woelen in 

den krater zelven eerst ten 8 ure des avonds, als wanneer de 

krater nog voortging, dikke rook- en asch- Kolonie uit te 

dampen. Tot 7 uur (des morgens) was de uitbarsting te Garoet 
zigtbaar, na dien tijd echter hulde zich de geheele berg in 

dikke wolken van rook en asch, achter welke ook de naburige 
‚streken van Passir Kiamis (Z. westwaarts van den vulkaan) ver- 

borgen werden. Garoet zelf evenwel bleef, even als bij de 
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vorige eruptie, van allen aschregen bevrijd, daar de wind wit 

het zuid oosten woei. 

Volgens den heer Bosch heeft de berg ook nog den pv De- 

cember zeer sterk gerookt, en is de krater aan zijne oostzijde 

IJs grooter of breeder geworden, namelijk door eene af brokkeling 

van den kratermuur, die gedurende de eruptie schijnt te hebben 

plaats gehad. Ook bepalen zich de rookwolken thans bij uit- 

sluiting tot dezen oosthoek, terwijl aan de overige kanten van 

den krater naauwelijks eenige damp is waar te nemen. 

De aschregen, ten gevolge dezer eruptie, geschiedde op HN 

der hoofdplaatsen de de navolgende wijze: 

Regtlijai hein RE ren wend HS Dikte d 5 egtlijnige waarin de egin duist $ mde ikte der 

PLAATSEN, afstand van plaatsen van den es red van den gevallene 

den vulkaan. [vanden vul-| aschregen. |veroorzaakt,| 2schregen. | aschlaag. 

aan liggen 

Malabar-Tjiparai. . |ÎÌ geog.min ww. aks irene edn, 

Penggalengang: [200 a s IW. Wfd, se Jeen ohh 

Ì laat in 
t12 

Bandong. ...-. ne N.W. | 7%: uur. dei den (1 » 
uur 

| nacht. 

ra = 7 10 tot 
Tjapjors tres BE se WNKWe Os inde Idem. | » 

Buitenzorg. «.-.. ON WIR en dd Nee Le SPD 

Batavia Bs 88 » » MEM Bn ee Is» 

In alle streken ten O. Z. O. en N, van den vulkaan (Regent- 

schap Limbangan, Soekapoera en Soemadang) is in ’t geheel 
geene asch gevallen, zelfs niet te Trogon (volgens berigt van 

den Regent van Bandong), ofschoon deze plaats digt aan den 
voet des bergs ligt. Daarentegen werd het verschijnsel in alle 

1) En niet uit het W. N. W., zoo als in de Javasche Courant van den 2den De- 

cember, No. 96, staat. Ook heeft men daar verkeerdelijk den 26 November, als den 

dag der uitbarsting opgegeven. 
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streken ten W., N. W.en Z. W. van den berg waargenomen tot 

aan de zuidkust b.v. bij Tjidammar en de Wijnskoopsbaai. Te 

Bandong en te Tjanjor was de duisternis zoo groot, dat men 

fakkels moest aansteken. Te Buitenzorg bemerkte men voor het 

eerst om 10 uur eene grijze, bruinachtig-roode kleur van de 

benedenhelft des hemels in het O. Z. O. en Z. O., daar, waar 

het Gedeh-gebergte ligt; eene kleur, die zich reeds op eenen 

grooten afstand zeer duidelijk van gewone wolken of nevels 

onderscheidde. 

Gelijk bij de vorige eruptie, zoo heb ik ook nu weder aan 

de welwillendheid van den heer Resident der Preanger Regent- 

schappen (Generaal majoor Cleerens) berigten over de afzonder- 

lijke distrikten van die residentie te danken, wat de uitgestrekt- 

heid van het verschijnsel en de dikte der gevallene asch betreft. 

Daar deze berigten intusschen niet zoo uitvoerig waren als de 
eerste, kon ik het areaal en de hoeveelheid der daarop gevallen 

stof slechts bij benadering bepalen. Volgens die raming kan de 

hoeveelheid slechts een weinig (ongeveer js) meer, dan bij de 

vorige uitbarsting bedragen hebben, niettegenstaande het ditmaal 

te Bandong en te Tjanjor geheel duister werd en de asch, welke 

de vorige keer niet verder kwam dan tot het Gedeh-gebergte, 

in eene regte lijn 22 geogr. mijlen ver, tot Batavia vloog. Deze 

omstandigheid schijnt geenszins aan eene grootere fijnheid en 

ligtheid van de asch te moeten worden toegeschreven (want 

bij vergelijking bleek het, dat zij van de vorige in geenen deele 

verschilde), maar aan de grootere kracht van den toen heer- 

schenden wind en welligt ook aan de oorspronkelijk grootere 

hoogte der aschkolom zelve. 

Uit de rigting welke de asch volgde, is duidelijk op te maken 

dat ook nu weder, even als destijds in Januarij, in weerwil 

van den heerschenden West-mousson, in de hoogere luchtstreken 

een sterke en gelijkmatige zuid-ooste wind woei. 

Den 16tr October 1847 ving de Goentoer weder aan, onder 
een hevig geluid, asch uit te werpen, waarmede den volgenden 

morgen alles in den omtrek bedekt was en welke onder anderen 

ook in den namiddag van den 17%" te Tjanjor nederviel; ja 
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zelfs vloog zij tot aan de grenzen van Bantam, 80 palen van 
den. vulkaan verwijderd. Deze aschuitbarsting duurde twee 
dagen lang (den 17% en 184). 

Te Tjanjor voelde men den 17&r des middags ten 11js ure 
eene vrij hevige aardbeving, welke zich ten 1!/} ure en ’s avonds 
ten 8 ure herhaalde. (Volgens schriftelijke mededeeling van den 
Resident te Tjanjor, d.d. 8 November 1847. +) 

GC. Bezoek van reizigers. 

Prof. Reinwardt verhaalt, (Verh. Batav. Genootsch.) dat hij voor 
de eerste maal in October 1818, kort na bovengemelde uitbar- 
sting en ten tweeden male in het jaar 1819 het beproefd heeft 

dezen vulkaan te beklimmen, doch beide malen wegens onover- 

winnelijke zwarigheden van het kortelings met uitwerpselen be- 

dekte terrein, onverrigter zake heeft moeten terug keeren. Hij 

kwam op zijnen togt naar den berg door streken, die niet alleen 

met lavablokken als bezaaid waren, maar ook door bosschen, 

waarvan de boomstammen (door de gloeijend geweest zijnde 

steenen) verkoold waren. 

In de maand Julij 1857 waren Dr. Fritze, De Heer Nagel 
uit Bandong en ik de eerste Europeërs, die zijnen kraterrand 

bereikten. Aan de zuidzijde opgeklommen, daalden wij, nadat 

ons onderzoek afgeloopen was, aan de tegenovergestelde (N. 0.) 

zijde weder af en hadden op de losliggende lavabrokken, die 

daar steil op elkander gestapeld de af helling des kegels vorm- 

den, met vele gevaren te kampen. 
Den 44%rAugustus 1844 bezocht ik den berg ten tweeden 

male, nadat hij tusschen dit en mijn vorig bezoek vier uitbar- 

stingen ondergaan had; ik beklom denzelven in gezelschap van 
den Heer J. Maier en den Raden Demang (Districts-hoofd) van 
Trogon. De resultaten van dit bezoek vindt men uitvoeriger in 

de derde schets van het tweede hoofdstuk der tweede afdee- 
ling (van dit werk). 

*) In de Batav. Courant van 10 Nov. 1847, No. 90, wordt gezegd, dat de gemelde 

aardbevingen te Tjanjor des avonds om 11 uur gevoeld werden 
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D. Gedaante-verwisselingen. 

Reeds in 1857 werd ons te Garoet door geloofwaardige per- 
sonen verzekerd, dat de Goentoer vroeger veel hooger en de 

rand van zijnen kratermuur van eene meer gelijkmatige hoogte 

zou geweest zijn, terwijl hij zich met eenen meer spitsen ke- 

gelvormigen top verhief. Door de uitbarsing van 1818 evenwel 
zou de vorm van zijnen top geheel veranderd, een groot ge- 

deelte des kratermuurs ingestort, aan den Z, oostkant zeer ver- 

laagd en de kratermond zelf daardoor zeer vergroot zijn ge- 

worden. 

Ook ‘omtrent de uitbarsting van Mei 1840, 22 maanden na 

mijn bezoek, heeft men mij verhaald dat de krater daardoor 

drie malen grooter en de geheele berg in eene zwarte steen- 

massa veranderd zou zijn geworden. 

Dat de omvang des kraters na elke uitbarsting veranderen, 

dat hij of wijder en alsdan de berg lager, of naauwer en als- 

dan de berg hooger, spitser worden kan, is ontwijfelbaar. Tot 

bevestiging daarvan werpe men eenen blik op de drie hiertoe 

behoorende profielen des Goentoer (Goentoer Figuur 1, 2, 5), 

waarop de top en kraterrand getrouw afgebeeld zijn. _ 

1856 den 44% October geschiedde de laatste uitbarsting 
vóór mijn eerste bezoek. 

1857 in Julij werd het eerste profiel Fig. 1 iteskeed, 
1840 den 24" Mei. 

1844 » 142 November | hadden de bovenvermelde uit- 

1845 > Aten Januarij barstingen plaats. 

1845 » 50ste" Augustus werd het tweede profiel Fig. 2 

end, 

1845 den 25***" November barstte de berg op nieuw uit. 
1844 den 12%" Augustus werd het derde profiel Fig. 5 ge- 

teekend. 

Het is blijkbaar, dat door de twee uitbarstingen tusschen Î 
en 2 de krater veel wijder en het zuidelijke gedeelte van den 

kraterrand (b op Fig. 2) veel lager, het noordelijke daarentegen 
(a) betrekkelijk hooger geworden is. 
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De lavamassa f is toen ontstaan. 

De gezigtshoek der middellijn van a tot b (Fig. 2) was uit 

Trogon gezien, vijf graden en van c tot d eenen graad. 

Door de uitbarsting van den 25" November 1845, die 

tusschen de 2e en 5% teekening plaats had (zie Fig 5), is we- 

derom een gedeelte van den voorsten (Z. 0.) rand verdwenen 

en deze lager en fijner uitgetand geworden; de lavamassa f (in 

Fig. 2) was niet meer te zien, daarentegen had zich eene nieuwe 

g (in Fig. 5) op eene plaats, waar in Fig. 2 slechts eene ge- 

wone verhevenheid was, tot eene parallelepipedische, scherp- 

hoekige rotsmassa met eene langwerpig-kubische afzondering der 

stukken gevormd, die zich aan den rand des kraters verhief; (in 

Fig. 4 ziet men deze massa meer van nabij). Bij mijn bezoek 

(in Aug. 1844) zag ik, dat de geheele N. westelijke kraterrand e 

(op Fig. 2) en b (op Fig. ò en 6), in 1857 bij het teeken j — 6100 

voeten hoog, met het geheele aangrenzende plateau ingestort en 

verdwenen was. Evenwel lag de tegenwoordige N. westelijke grens 

des kraters hooger, omdat zijn rand naar het N. W., waar de 

bergwand hooger is, tot bij J terug geweken was. Zijne hoogte 

bedroeg in 1844 — 6265 voet. De kloof a (Fig. 5) was op- 

gevuld. 

Dus was de krater slechts tusschen teekening Î en 2 in het 

oogloopend wijder geworden. De top van het voorgebergte 

G. Poetrie (Fig 1). ligt zuidwaarts van den vulkaan. 

Fig. 6 geeft eene situatieschets van den Goentoer in zijne 

verhouding als zijdwaarts uitgebrokene kegel der bergketen 

waarvan het hoogste punt de G. Agong is. Waarschijnlijk zal 

zich de krater nog verder naar het Z. O. verplaatsen, wanneer 

men aannemen kan, dat hij vroeger op die plaats lag, waar 

zich tegenwoordig de kegelvormige top Missigiet verheft, uit 

wiens spleten nu nog veel dampen opstijgen. ee 

14. KAWA KIAMIS. ® 

In de nabijheid van den G. Goentoer moet een bergstreek 

«Goenong Kiamis» liggen met eenen krater « Kawa Karaha», 
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fumarolen en borrelende modderpoelen bevattende, in welke 

Rhinocerossen en Bantengs zich dikwijls komen baden. Volgens 

Reinwardt, die deze Kawa in 1819 bezocht, moet dezelve mid- 

den in uitgestrekte bosschen achter den Goentoer liggen, (dus 

achter den Agong, tusschen dezen en de hoofdketen?) Hij 
heeft haar echter niet zelf beschreven, maar volgens zijne me- 

dedeelingen is dit door Dr, A. H. van der Boon Mesch geschied. +) 

Ook de Javanen van Trogon hebben mij gezegd, dat achter 
den Goenong Agong eene kleine Kawa gelegen is, die zij «Kawa 

Kiawis» noemden. 

Om zoo volledig mogelijk te zijn, maak ik hier nog melding 
van eene onbekende, naamlooze Kawa of Solfatara, welke juist 

ten oosten van den G. Malabar, midden tusschen dezen en den 

G. Goentoer moet liggen en wier bestaan mij eerst in 1859 bekend 
werd, toen ik op de aangewezene plaats eene sterke rookzuil zag 
opstijgen. Het punt waar deze opsteeg, ligt in dezelfde rigting 
(namelijk N. westwaarts) achter den Goenong Agong (tusschen 
dezen en de hoofdketen), in welke de Goentoer voor denzelven aan 
zijne Z. oostzijde gelegen is. Wanneer eenmaal deze solfatara door 
uitwerpselen zich tot eenen berg verheffen mogt, dan zoude men 
den Goenong Agong aan beide zijden met eenen eruptie-kegel aan- 
gegroeid zien. — Zou deze solfatara de Kawa Kiamis kunnen zijn ? 

15. KAWA MANOK. 5 

Ik heb dezen krater 2) alleen uit de verte, van den Goenong 
Goentoer af, gezien en vermeld dien slechts om der volledig- 
heidswille. Hij schijnt, gelijk de Waijang, eene solfatara te zijn, 
wier dampen men omhoog dwarrelen en wier bleeken grond 
men door het woud ziet heen schemeren. Hij ligt omstreeks in 
het midden aan de N. oostelijke helling van de bergketen, die 
in eene Z. oostelijke rigting van den Rakoetak naar den Pa- 
pandaijang loopt. 

*) De ineendiis montium igni ardentium insulae Jave disputatio. Lugd. Batav. 
1826, Pag. 26. 

*) Kawa: krater, Manok: vogel. 
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16. PAPANDAIJANG. 1) % 

A. Topographisch overzigt. 

Hij ligt in de rij der zuidelijke Preanger vulkanen, bijna 

gern zis zuiden van den Goenong Goentoer en is door 
1 

g met zijnen oosteli ijken nabuur, 

den Tjikorai, verbonden; wi wiens kegelvörmige top zich dáár als 

de laatste Z. oostelijke hoekpilaar der Preanger vulkanen ver- 

heft. De Papandaijang steekt niet veel uit boven de gemiddelde 

hoogte der bergketen, waartoe hij behoort, maar onderscheidt 
zich door de grootte van zijnen krater, wiens bleeke, zwavel- 

gele rotswanden zich door hunne schitterende kleur reeds op 

eenen verren afstand zigtbaar maken. Zijn krater is in een’ 

halven kring door boschrijke bergwanden omgeven, wier convexe 

zijde naar het Z. O. gerigt is, terwijl de binnenste concave, 

veel steilere afhelling derzelven naar het N. W. ziet en zich 

in deze rigting in eene lange, bijkans regtlijnige en aanmer- 

kelijk breede kloof verlengt, welker bodem allengskens dieper 
langs het gebergte afdaalt. Aanvankelijk (d. 1. boven) is de krater 
nog aan beide zijden door de verlenging der voormelde Z. ooste- 

lijke, hooge bergwanden ingesloten, doch deze zij-muren worden 

steeds lager en eindelijk loopt de kloof, vlak wordende, te niet en 

verliest zich aan de afhelling naar het N. W. Zij loopt tus- 

schen de voortzetting van den regter bergwand des Papan- 

daijang en de afhelling van twee kegelvormige toppen voorbij, 

die met den linkerrand der kloof in eene onmiddelijke verbin- 

ding staan en zich steil en puntig verheffen. De eene derzelven 

«Goenong Koembang» nader bij den Papandaijang gelegen en 
van vorm enkelvoudig, wordt van Tjisiroepan in het N. 71/2° ten 

W. gepeild, dewijl de andere, die zich door twee kleinere ne- 

venspitsen als drietandig voordoet, in het N. 51’ ten W. van daar 

gezien en G. Bobok genaamd wordt. 
Langs den Z. W. voet van deze voorgebergten strijkt het 

einde der kraterkloof voorbij, — zij daalt in de rigting naar 

*) Dit woord beteekent zoo veel als onbekwame smid. 
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het N. 0. neder en gaat eindelijk over in eene gewone rivier- 
kloof, te weten in die van de Tjibeuroem (de «roode rivier»), 
die alzoo de voortzetting van de zure Tjipapandaijang is. De 
hoogste Z. oostelijke bodem dezer kraterkloof is 6600’ hoog en 
ligt ongeveer nog 7 tot 800 voet beneden den rand der steile, 
maar toch met bosch bedekte bergwanden, die hem bijna in 
eenen halven kring omgeven. Hij vormt eenen ondermijnden, 
van dampen geheel doorwoelden en gevaarlijk te beganen grond, 
waar men bijna alle verschijnselen der vulkauiteit, — zwavelige 
moerassen en borrelende modderpoelen, bruischende solfataren 
en fumarolen, in beweging zijnde en 'uitslingerende slijk-vul- 
kanen en sissende heete bronnen, — op eene kleine schaal en 
in een klein bestek bij elkander vereenigd vindt en waar men 
door het oorverdoovend gedruisch van zoo velerlei klanken, 
voortspruitende uit eene schijnbaar verwarde en toch regelmatig 
terugkeerende werkzaamheid zoo sterk getroffen wordt, dat 
men gelooft in eene fabriek te zijn, waar door ééne enkele 
drijfveer (door de elasticiteit en hitte van dampen) eveneens 
duizenden van krachten en werktuigen geregeld en in beweging 
gebragt worden. 

Midden door dezen krater vloeit de Tjipapandaijang, eene 
niet onaanzienlijke beek, wier aanvankelijk kristalhelder water 
(ontspringende aan de boschrijke wanden boven den krater) 
spoedig troebel en door de dampen verhit wordt, die uit de 
wijde, met zwavel bezette gaten van haren oever, ja zelfs wit 
hare bedding met onstuimigheid naar buiten bruischen. Haar 
water (dat met zwavelzuur bezwangerd en ondrinkbaar ge- 
worden is) stroomt vervolgens naar beneden door de groote 

f, waarin zich de krater naar het N. W. verlengt. De regter 
of N. 0. wand dezer kloof is steiler en regelmatiger dan de 
linker en bestaat uit lagen van trachietische lava van S—A45 
vöet dikte, die evenwijdig op elkander liggen en in eenen hoek 
van 10°, in gelijke rigting met de kloof, naar het N. W. afdalen. 
Aan hunne oppervlakte zijn deze wanden verbleekt, half ontbon- 
den, bijzonder de linker wand, van welke belangrijke gedeelten 
geheel ingestort zijn en met de stukken, die zij vormen, den 
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bodem der kloof bedekken. Deze is zeer oneffen, zinkt dan 

eens tot kleine dalen of diepten af, verheft zich dan weder tot 
heuvels en bestaat uit uitgeworpene stoffen van allerlei aard, 

vooral uit trachiet- en lava-stukken, die ten deele verweerd en 

in eene weeke, brokkelige massa overgegaan zijn. Op ééne plaats 

ziet men evenwel eenen zamenhangenden stroom van ver- 

slakte lava, die onder de puinmassa’s te voorschijn komt 

en over welken de beek, kleine watervallen vormende, afvloeit. 

De midden- en onderste streken der kloof zijn met bosschen 

bedekt, waarin vele Puspa-boomen (Schima Noronhae Reinw.) 
en bonin ren aangetroffen worden; ook al de hoogten in het 

rond zijn begroeid; alleen de werkelijk loodregte gedeelten der 

beide zijden en de bovenste kringvormige grond des kraters 
vertoonen zich in hun bleek zwavel-koloriet, geheel kaal en 

zonder plantengroei. 

Zeer belangrijk is de werking der kleine modderzvulkanen, 

die zich, gelijk boven vermeld is, in den krater bevinden. Zij 

vormen regelmatige kegels van 2—4 voet hoog en zijn boven 

van eenen kringvormigen rand voorzien, die eene ruime opening 

omschrijft, uit welke van tijd tot tijd een heet, modderig water 

uitgeworpen wordt, met zulk eene kracht, dat men wel doet 
zich op eenen afstand van vijf schreden te houden. Deze kleine 

vulkanen zouden door de verharding van den overvloeijenden 

modder, hoofdzakelijk uit klei-aarde bestaande, allengs hooger 

moeten worden, zoo zij niet somtijds door eene al te hevige 

schudding weder in een stortten. De uitbarstingen kondigen zich 

door een onderaardsch gerommel aan en volgen elkander met 

regelmatige tusschenruimten van 20-25 seconden op; deze 
vaste tijdstippen kunnen gemakkelijk verklaard worden door 

de labirintische holligheden, waarmede de kraterbodem blijkbaar 

ondermijnd is, en in welke de opstijgende dampen door het 

zamengeloopene water opgesloten worden, tot dat hunne toe- 

nemende elasticiteit de drukking van het water overwint. Vele 

openingen, waaruit in regelmatige tusschenpoozen een morsig 

water voortkomt, kunnen wegens de geringe hoeveelheid van 

aarddeelen, die met het water vermengd zijn, de gedaante van 
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kegels niet bereiken, ofschoon de neiging daartoe blijkt uit den 

opgehoogden (kringvormigen) rand, die deze openingen om- 
geeft. (Werkelijke modder-vulkanen vindt men op Java het 

grootste onder anderen bij Growogan, in de Residentie Samarang )- 

B en D. Uitbarstingen en gedaante-verwisselingen. 

In den nacht van den 44de tot den 12%r Augustus 1772, 

had de eenige bekende uitbarsting van dezen berg plaats. Onder 
vreesselijk gedonder en gekraak zag men na middernacht plot- 

seling — zoo luidt de Sage — heldere vuurstralen opstijgen, 

die de duisternis verlichtten, «den bergtop verbrokkelden, voort- 

slingerden en de brokstukken daarvan in het rond verstrooidden. » 

Veertig dorpen, die (naar officieele berigten) in het bovenste 
gedeelte van het dal van Garoet lagen, werden «in een oogen- 

blik daarmede overdekt» en 2957 menschen, met hunne huis- 

dieren vonden onverwacht hun graf onder de puinhoopen. !) 

De bewoners der meer verwijderde dorpen — zoo vervalgt het 

berigt, — ontkwamen door eene overhaaste vlugt aan den 

daarop volgenden steen- en aschregen en zagen den volgenden 

morgen met ontzetting dat het grootste deel des bergs, die 

vroeger 2) eene kegelvormige gedaante had (en overigens bij de 

bevolking nog niet als vulkaan bekend stond), verdwenen was 

en dat in zijne plaats eene diepe kraterspleet gaapte, die damp 

en verwoesting ademde. 

Het is zeer opmerkelijk en tevens een bewijs der onder- 

aardsche gemeenschap van ver van elkander verwijderde vul- 

kanen, dat op denzelfden tijd, toen de Papandaijang sprong, 

ook de vulkaan van Cheribon (Goenong Tjerimai) eene hevige 

uitbarsting onderging, hoewel hij bijna 50 Eng. mijlen N. oost- 

waarts van den eersten verwijderd ligt. 

Sedert dezen tijd tot 1857, dus in 66 jaren heeft de kra- 

r) Zie Verhand. van het Batav. Genootsch., deel II, Pag.374, — Verder Horsfield, 

in dezelfde verhandelingen, deel VIJL Uitvoeriger is deze uitbarsting beschreven 

door J. H. Mohr in de Verhand. der Haarlemsche Maatschappij, deel XIV. Pag. 82, 

3) Volgens opgave der aangevoerde mans: 
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terkloof tot op twee derde van hare hoogte zich weder met 
bosschen bedekt, die overigens zigtbaar veel jonger zijn, dan 
de bosschen bij Renal stdaaak s in het Gedeh-gebergte. 

Ook de uitgeworpene stoffen, zand- asch- en steenhoopen, 
die in dezen noodlottigen nacht net bovenste (Z. 0.) deel des 
dals van Garoet bedekten en daardoor den bodem aanmer kelijk 
verhoogden, terwijl ze heuvels vormden die rijzende en dalende 

als een labirint verstrooid liggen, zijn ook reeds weder begroeid; 
de steenhoopen zijn grootendeels verweerd, met aarde bedekt 
en nieuwe velden en nieuwe dorpen bäktiègen zich reeds weder 
op het graf der oude. 

C. Bezoek van reizigers. 

In 1819 werd deze vulkaan door Reinwardt beklommen: het 
schijnt evenwel dat genoemde heer tot heden daaromtrent niets 
heeft medegedeeld. In de maand Julij 1857 bezochten hem Dr. 
Fritze en ik. Wij konden van den Passangrahan Tjisiroepan af 
gemakkelijk te paard komen tot aan het onderste einde der 
kraterspleet. 

Vervolg op de geschiedenis der uitbarsting van den 
Papandaijang in den nacht van den 1 op den 
12ter Augustus 1772. 

Van de in druk verschenen berigten omtrent deze eenigst: be- 
kende uitbarsting des vulkaans, zijn als oorspronkelijk te we 
schouwen: 

Verhand. Batav. Genootsch. D. Il, pag. 574. (het oudste etek 

Horsfield, in dezelfde Verhand. D. VIII, pag. 26. 8 

En naar Horsfield: Raffles, hist. of Java, pag. 15. 

Verhand. Haarl. Maatschappij, D. XIV, pag. 82. 

Latere beschrijvingen naar deze bronnen bewerkt zijn: 

Lyell, principles, (hoogduitsche uitgave,) I, pag. 578. 
Gehler, Phys. lex. IX Band, 5 Abth. pag. 2226. 

Berghaus, allg. Länder u. Völkerkunde, II, pag. 717. 
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In Berghaus, 1. c. vindt men geschreven : — — « P. bekend door 
de groote uitbarsting van den 12*" Aug. 1772, ten gevolge 
waarvan het geheele land in den omtrek op eene lengte van drie 
mijlen en eene breedte van vijf kwart mijlen verzonk; veertig 
dorpen gingen onder.» ; 

En Lyell zegt Lì c. «—- — voor dat de bewoners zich door 

de vlugt konden redden, zonk de grond in, een groot deel 
des vulkaans viel daarin en — verdween.» 

Is het niet te bejammeren, dat in geologische werken van 
den eersten rang, die met regt voor de beste gehouden worden, 
van een «verzinken» van eenen geheelen vulkaan, benevens 40 dor- 
pen, als van eene ontwijfelbare daadzaak gesproken wordt, 
waarvan geen woord waar is? 

Had men gesproken van eene ophooging des lands, van eene 
soortgelijke gebeurtenis, als waardoor Herculanum en Pompeji 
bedekt werden, dan zou men digter bij de waarheid geweest 
zijn. De gebeurtenis heeft zich aldus toegedragen: 

De Papandaijang, die ontwijfelbaar reeds van het begin af 
een vulkaan is geweest en wiens grootere hoogte vóór 1772 
geheel twijfelachtig is, barstte op dezelfde wijze uit als de Ga- 
loenggoeng in 1822, Het is mogelijk dat daarbij een gedeelte 
van den kratermuur en van den top ingestort is, hetwelk Ee 
bij iedere uitbarsting b. v. van den G. Goentoer plaats heeft; — 
de bodem des kiter! werd door de opstijgende dampzuil op- 
geheven en (even als de lading van een afgeschoten mortier) 
in de lucht geslingerd, — lavamassa’s volgden in ontzettende 
hoeveelheid en verspreidden zich (even zoo als zulks bij den 
Galoenggoeng in 1822 en bijna altijd op Java geschiedt, waar 
de lava nimmer streepsgewijze!) afstroomt en nimmer geheel 
gesmolten, maar slechts roodgloeijend is) in «stroomen uit puin- 
hrokken» over de afhelling des bergs naar die zijde toe, welke 
den sterksten val had, namelijk naar het N. W., — waardoor 
deze af helling op eene lengte van 7? ok en grootste biede van 4 

ba Bandtörmig ig. 

Te) Van het middenpunt (het hoogste Z. oostelijke gedeelte) des kraters af gerekend. 
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geogr. minuten 50 tot (op enkele plaatsen) 100 voet hoog bedekt en 
geheel in eene woestenij van steenen en rotsklompen veranderd 

werd. Veertig dorpen, die op deze afhelling gelegen waren, 

werden door de afstroomende lavabrokken en door de minder 

talrijke, bij den aanvang der eruptie in de lucht geslingerde 

en weder nedervallende lavastukken en rapilli overdekt, en 

van de bewoners (die voor elk dorp ten minste op 500 kunnen 
geschat worden, dus op 12000 in ’t geheel) kwamen 2957, 

alzoo nog niet het vierde gedeelte om het leven; dit zullen 

waarschijnlijk zieken, ouden en kinderen geweest zijn, die niet 

snel genoeg konden loopen; — velen zullen in de verwarring 

ook niet geweten hebben, waarheen te vlugten, want het was 

nacht. En evenwel hebben zich nog meer dan drie vierde der 

bewoners door de vlugt gered. 

Behalve eene mogelijke afbrokkeling van den kratermuur, 

wiens fragmenten alsdan wederom uitgeworpen werden of met 

de lavabrokken afstroomden, waardoor de berg ten hoogste 

1000 voet lager zoude kunnen geworden zijn, heeft nergens 

eene instorting plaats gehad efi is nergens de bodem verzonken. 

Juist zóó en historisch bewijsbaar (zie hier onder) geschiedde 

de uitbarsting van den Galoenggoeng, slechts met dit verschil, 

dat zij uit vloeibare stoffen bestond en de Papandaijang waar- 

schijnlijk alleen drooge stoffen uitwierp, — dewijl in zijnen 

krater geen meer lag, met welks water zich de asch, zooals 

bij den Galoenggoeng, tot modder had kunnen vereenigen. 

Deze wijze van voorstelling van de beroemd gewordene ge- 

gebeurtenis stemt evenzoo wel overeen met de zienswijze der 

Javanen, die deze streek bewonen en bij wien de herinnering 

van deze ramp nog niet geheel uitgewischt is, als met de ligging 

en gesteldheid van het uitwerpings-terrein, dat ik voor het eerst 

in 1858 met Dr. Fritze en later herhaaldelijk bezocht, toen ik 

mij (in afwachting eener uitbarsting van den Goentoer +) maan- 

den lang in de nabijbeid ophield. Het districts-hoofd Raden 

Demang (Adi Koesoema) van Trogon, die met mij den Goentoer 

ad 
1) Die mij evenwel erg teleurstelde, daar zij eerst kort na mijn vertrek plaats had. 
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beklommen en mij op togten door het puinhoopen-veld begeleid 

heeft, verzamelde en onderzocht, op mijn verzoek, alle nog 

bestaande herinneringen bij de oude lieden in zijn district. Hij 

zelf is belast met de zorg voor de kultuur van eenige honderden 

laksa’s +) koffijboomen, die voornamelijk aan de afhelling van 

den Papandaijang boven den schoonen Passangrahan Tjisiroepan 

staan en is met de topographie van zijn district goed bekend. 

Op mijne vraag, waardoor toch die verkeerde voorstelling 

der Europeanen, dat het verwoeste land verzonken zou zijn, 

had kunnen ontstaan, gaf hij mij lagchende ten antwoord, dat 

die blanken, die de eerste berigten uit den mond der Javanen 

opschreven, hen waarschijnlijk niet goed begrepen en de beeld- 

spraak van hunne bloemrijke, aan geene wetenschappelijke 

onderscheiding der denkbeelden gewone taal al te letterlijk 

opgevat en veen nederzinken van het land» daaruit afgeleid 

hadden, terwijl door zijne landslieden slechts een omhullen met 
of een begraven zijn in aardmassa’s (namelijk in lava-blokken 

van de verschillendste groollende tot de fijnheid van zand) daar- 

mede bedoeld was. 

Dat het terrein binnen de opgegevene grenzen gemiddeld om- 

streeks 50 voet en op vele plaatsen, waar de puinbrokken in 

hunnen loop door hindernissen gestuit zich tot heuvelen en 

ongeregelde hoopen opelkander stapelden, wel 100 voet hooger 

geworden is, is aan iederen Javaan die deze streek bewoont 
als eene ontwijfelbare daadzaak bekend; ook is de ophooging 

over de aangrenzende afhellingen en over den grond van het dal 

zoo in het oog vallend, dat dit door niemand, die deze streek 

bezocht heeft, betwijfeld wordt. 

Of de berg werkelijk vóór de uitbarsting hooger geweest zij, 

is zeer twijfelachtig; men beweert hetzelfde van alle bergen 

op Java, die hevige uitbarstingen ondergaan hebben. De hoogste 

kegel in de Preanger Hooglanden ligt in het oosten ‘tegenover 

den Papandaijang en is 8645! hoog. De patuur, die ook in de 
voortbrenging der talrijke bergtoppen in deze Regentschappen 

Sj Een laksa is-10000. 
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naar vaste regels te werk ging, heeft de hoogte van 9000: ner- 
gens overschreden. Nu is de bodem des kraters van den Pa- 
pandaijang 6600’ hoog en het hoogste punt van zijnen ringmuur, 
die niet gemeten is, waarschijnlijk 75 à 7400. Wanneer wij 
bovengemelden maatstaf behouden, dan kunnen slechts 1600 
voet (het meerdere van 9000 boven 7400) benevens het thans 
ontbrekende noordelijke gedeelte des kegels door de uitbarsting 
verwoest geworden zijn; maar het is even zoo wel mogelijk 
dat de lange kraterkloof van den Papandaijang, die naar het 
N. W. loopt en eindelijk N. oostwaarts ombuigt, reeds vóór de 
uitbarsting van 1772 bestond. (Uit de wijdgapende opening 
des kraters aldaar, aan die ombuiging, ontlasten zich hare lava- 
puin-stroomen, die in breedte meer en meer toenemende, slangs- 
gewijze naar den dalgrond nedergaan). Want de bijzonderheden 
im die berigten, uit eenen tijd toen nog geen Europeaan de binnen- 
landen der Preanger Regentschappen bezocht, t) berusten op de 
dichterlijke verhalen der inlanders, die in zulke natuurtooneelen 
alleen het wonderbare zien en het belang door Europeanen in 
historische waarheid en juistheid gesteld niet begrijpen, wes- 
halve men zich wel wachten moet, aan hunne berigten on- 
voorwaardelijk geloof te hechten. 2) De Javaan zal ook nimmer 
uit eigen beweging eenen vulkaan beklimmen en jaren lang 
kan een vuurberg dampen, zoo als de Arkopoero in het Eijang- 
gebergte, zonder dat zijn aanwezen in de kultuur-landen aan 
zijnen voet bekend wordt. Het door lavabrokken opgehoogde 
land is 7 minuten lang, afwisselende van één tot 4 minuten 
breed en heeft waarschijnlijk een areaal van 78 CJ minuten 

(of 586,875800 (3 voeten). Wanneer nu de gemiddelde dikte 
dezer ophooging slechts 50 voet bedraagt, zoo bevat zij 2954 

millioen kubiek-voeten vulkanische stof; al ware dan ook de 

(veronderstelde) vroegere top des bergs 5000’ hooger geweest 

dan de tegenwoordige kraterbodem (dus 9600 voet hoog), dan 

zoude deze massa van eenen spits toeloopenden kegelberg, zoo 

1) De eerste was Noronha in het jaar 1787. ge 

*) Behalve daar, waar topographische daadzaken daarmede overeenstemmen, Zoo 

als bij den Ringgit. de 

ES 
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als hij in de gemelde berigten genoemd wordt, toch niet 
toereikende geweest zijn, om het gezegde terrein 50 voet hoog 
te bedekken. Deze stoffen moeten dus uit het binnenste des 
vulkaans voortgekomen zijn. Zij bestaan behalve uit ten deele 
ontbondene, in aarde overgegane of zeer fijn verdeelde massa’s , — 
uit trachietische, niet altijd verslakte, aan de oppervlakte hob- 
belige lavabrokken van onregelmatigen, meestalhoekigen vorm. 

Het water van de beek, die door den kraterbodem stroomt 
en verder op den naam van Tji-beuroem verkrijgt, bevat volgens 
het onderzoek van A. Waitz, niet eigenlijk vrij zwavelzuur, 
maar zwavelzure aluin-aarde in oplossing, *) even zoo als de ri- 
vieren, die uit de kraters van den Telaga-bodas, den Waijang 
en uit de Kawa-lhdjeng ontspringen. 

De figuren, die wij aanbieden, om de beschrijving van dezen 
berg toe te lichten, zijn de drie volgende: 

Papandaijang Figuur I. Het profiel der bergketen, die 
het plateau van Bandong in het Z. O. begrenst, gezien van den 
Passangrahan Negarawangie, (op de helling der N. oostketen van 
dit plateau gelegen). De door nommers aangewezene bergen 
daarop zijn: 1. Mandalawangie, gepeild in het Z. 561’ ten 
oosten. — 2. De keten waarin de Telaga-bodas gelegen is. — 
5.De hoek van de Goentoer- of Agongketen. — 4. Agong, achter 
welken (hier onzigtbaar) de Goentoer ligt. — 5. Tjikorai. — 
6. De dubbele kegel Pateung-teung. — 7. De hoek van den 
Rakoetak tegenover van den Malabar. — 8. Pontjak tjai, in 
het Z. 1’ ten W. gepeild. — 9. Kawa Manok (Solfatara). — 
10. De hoek van den Papandaijang tegenover den Tjikorai. — 
Tusschen 9 en 10 liggen de twee tot den Papandaijang behoo- 
rende toppen G. Bobok enKoembang. No. 5 en 4 liggen meer verwij- 
derd dan de overigen en 2, 5, 9 en 10 in eene nog grootere verte. 

Papandaijang Figuur 2. De N. oostzijde van den berg, 
gezien van den top des Waijang ({ en > op de stituatieschet- 

*) Op Java is mij alleen op den G. Wilis eene beek bekend met zouf-zure dampen 
en heete bronnen, waaruit Murias Sodae kristalliseert, anders overal zwavel-zure 
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sen van den laatsten). De nommers zijn: — Î tot 2. De kra- 

terrand van den Papandaijang (1 in Z. 56° ten O. en 2 in Z. 44’ ten 

O0. gepeild). — 5. G. Koembang (in Z. 51° ten 0). Tusschen dezen 

en den top No. 2 loopt, naar het N. O., de groote kraterkloof 

naar beneden. — 4 tot 5. De rand van het verafgelegene pla- 

teau van Tjikatjang. — 6. Eene kale grasplek midden in de 

bosschen der vlakte Tegal badoeng. Uit eene naderbij gelegene 

Rawa in deze woudvlakte ontspringt de Tjitaroem, die naar de 

linkerzijde toestroomt. — 7. Het begin van eene lage bergke- 

ten, die zich met den Waijang (zoo als deze met den Malabar) 

verbindt, zoodanig dat de vlakte ook aan den Z. W.en westkant 

geheel gesloten is. Uit de spleet tusschen 4 en 5 stroomt eene 

beek, die haren toevloed van water alleen uit de lengte-kloven 

van den Papandaijang verkrijgt. (Eene vlakke waterscheiding ligt 

tusschen haar en den oorsprong der Tjitaroem). Zij wordt Tjitarik 

genoemd en stort zich door de Tjilakki aan de zuidkust in zee. 

Papandaijang Figuur 5. Eene situatie-schets van den kra- 

ter. — De door elkander slingerende lijnen in het binnenste 

van denzelven zijn voren of kleine ketelvormige diepten tusschen 

‘heuvels en terrein-golvingen, die uit vulkanisch puin bestaan. 

De beekkloof neemt naar onderen steeds in diepte toe. In het 

Z. oostelijke gedeelte van den kraterrand zijn de parellele rots- 

lagen zeer duidelijk te herkennen, die meer of min uitstekende 

hoeken vormende op elkander gestapeld liggen en met eene zachte 

helling zich ver naar het N. O. uitstrekken. Zij alleen zouden 

reeds voldoende zijn, om den Papandaijang als ouden vulkaan 

te doen kennen, (wanneer dit nog twijfelachtig was). Naar den 

bovenrand toe nemen zij in dikte af. — Heete borrelende wa- 

terplassen, kleine moddervulkanen en onregelmatige gaten, waar- 
uit zwavelige dampen opstijgen, zal men aan de wijze van tee- 

kening gemakkelijk kunnen herkennen. 

17. TJIKORAL © 
de 

Hij verheft zich tegenover den Papandaijang in het 0. ten N. 

en begrenst aan de oostzijde het plateau van Tjikatjang daar, 

waar pier afhellende reeds het dal van Garoet begint n 
En À 

« 
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vormen. Hij is de hoogste berg der Preanger Regentschappen 
binnen die uitgestrektheid, die tusschen den Gedeh en den 
Tjerimai, en de noord- en zuidkust ligt; zijne hoogte is 8645 
voet. Er is geen krater aan dezen berg duidelijk meer te on- 
derscheiden. Eene meer uitvoerige beschrijving van denzelven 
vindt men in de vijfde schets van het 2e hoofdstuk dezer 
afdeeling. Hij vormt den Z. westelijken hoek der keten, die in 
het algemeen naar het N.O. loopende , de Z. oostelijke grens van 
het dal van Garoet uitmaakt en in welke in de rigting van het 
Z. W. naarhet N.O. achter elkander zich de navolgende bergen 
verheffen : Tjikorai © — Kratjak 1E — Telaga-bodas 5 — 
Galoenggoeng % — Sidakling. 

18. TELAGA BODAS. 
Br. 7°47i/’. — L. 10847. — H. 5220. 

Á. Topographisch overzigt. 

Het is een zwavel- of liever aluin-meer, eene oplossing van 
zwavelzure klei-aarde in water, welks melkwitte kleur t) de 
oogen verblindt en een schilderachtig contrast met de groene 
oevers oplevert. Deze kleur is haren oorsprong verschuldigd 
(even als de kleur der Kawa Patoeha, zie hier boven) aan den 
venldn van een bezinksel, dat den bodem van het meer 
bedekt, wit van kleur is en uit zuivere aluin-aarde bestaat, die 
uit het water is neergeploft en die gedroogd, een zeer ee in 
het water onoplosbaar poeder vormt. 2) De omtrek van het meer 
is bijna cirkelvormig, de doorsnede bedraagt 2000 voet en de 
hoogte van zijnen deni boven zee 5220 voet. De ligging in 
de bergketen is reeds opgedemen De oevers zijn in het N. W., 
_ 

ak laan: meer, — bodas: wit. 
*) Dit stof wordt dikwijls door Javaansche goudsmeden tot het polijsten gebezigd. 

Men vindt in andere kraters van dit eiland ook kiezelzure aluin-aarde in groote 
hoeveelheid, die men ongetwijfeld tot het bereiden van porcelein en fayence zeer 
voortreffelijk zal bevinden, wanneer deze tak van kennis en industrie op Java een- 

zoo ver gevorderd zal wezen, dat men fabriekwerk van dien aard niet meer 
een en China behoeft te ontbieden 
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N. en N. 0. het steilste; het zijn de hooge, boschrijke kruinen 

van de bergketen zelve, die het dáár omgeven en die op ver- 

scheidene plaatsen bijna terrasvormig tot het meer nederdalen, 

voornamelijk aan de noordzijde, waar het door den steilen muur 

van een vooruitspringend bergvlak wordt begrensd; terwijl op 

andere plaatsen slechts hier en daar geribde rotswanden tusschen 

het groen der bosschen doorschemeren. Naar de tegenoverge- 

stelde zijde toe worden de oevers al lager en lager en vormen 

ten laatste een’ slechts weimig verheven vlak-convexen rand, die 

het meer bijna cirkelvormig omgeeft en aan het laagste gedeelte 

in het zuiden door de beek Tjibodas doorsneden wordt, welke 

het overvloedige water van het meer afvoert en in hare bedding, 

nog op verren afstand, hetzelfde witte bezinksel behoudt, dat 

men op den geheelen bodem van het meer waarneemt. Zij stort 

zich uit in de Tjimanok. 

Op talrijke plaatsen van zijnen hoogen N. W., N. en N. oos- 

telijken oever stijgen zwaveldampen op; ja hier en daar dringen 

zij zelfs door het bekken van het meer en houden het in den 

omtrek van zulke plaatsen verwarmde water in eene borrelende 

beweging. Maar voornamelijk ziet men op eene plaats, noord 

waarts van het middenpunt des meers, aan den voet van den 

steilen bergwand en naauwelijks een paar schreden boven 
den spiegel van het water, tusschen trachietbrokken eene aan- 

zienlijke opening, waaruit, als uit den mond van een schuins 

opwaarts gerigt stuk geschut, eene dampzuil met zulk eene 

kracht uitstroomt, dat er een geraas door ontstaat, hetwelk op 

verren afstand gehoord en met het bruisen der branding of het 

storten van een’ waterval vergeleken kan worden. Alle rotsen 

in de nabijheid dezer opening zijn grootendeels vergaan, door 

zwaveldampen verteerd en rondom de opening met zwavelbloe- 

men bedekt. Ook aan den N. westelijken oever van het meer 

bevinden zich solfataren, terwijl aan den N. oostelijken oever, 

waar de opstijgende dampen op vochtigen grond stooten, en 

waar het van de boschrijke hellingen der bergen afgeloopen 

hd 

water in kleine beken naar het meer stroomt, het verschijnsel 

van heete bronnen en borrelende madderpoelen zich voordoet. 

8 
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Zoodanig is het witte meer. 

Aan de helling van dit meer, in eene N. westelijke rigting 

van hetzelve en ongeveer 500 of 700 voet lager (namelijk aan 

de W. Z. westelijke helling van de bergketen) vindt men een 

oord, dat in zijne soort te merkwaardig is, om het met stil- 

zwijgen voorbij te gaan. Aan den oorsprong van een klein dal, 

rondom van houtgewas omgeven, ligt een kaal plekje «Padja 
Gallang» t) genaamd, van bleek graauwe, geelachtige kleur, 

welks bodem even als eene uitgewerkte solfatara uit vergane en 
uiteengevallen steenmassa’s bestaat en slechts nog eenige rots- 
brokken bevat, die nog niet geheel tot ontbinding zijn over- 

gegaan. Op dit plekje vindt men, zoo dikwijls men het bezoekt, 

eene menigte doode dieren van allerlei aard, sciurus-soorten, 
wilde katten, wilde honden (vossen), tijgers, rhinocerossen, vele 
vogels, slangen enz., wier huid en vel met alle haren en vederen, 
benevens de meeste vleeschachtige deelen, zeer goed zijn bewaard 
gebleven en er bijna als versch uitzien, terwijl alle beenderen 
vergaan en‚ op eenige weinige verkruimelde overblijfselen na, 
geheel verteerd zijn. 

Ís nu het vinden van zoo vele lijken van dieren binnen een? 
klemen, beperkten omvang, reeds op zich zelf merkwaardig, 
daar men door uitgestrekte wouden vele dagreizen ver trekken 
kan, zonder immer een eenig kadaver of scelet van de vele 
wilde dieren (apen, tijgers, shoe wilde stieren, herten, 
knaagdieren enz.) aan te treffen, die bij geheele troepen deze 
wouden bevolken, — nog merkwaardiger is het bewaard blijven 
van de weeke asen van het ligchaam, van het vel en de spie- 
ren, terwijl de beenderen verteerd zijn. Wel is het te bewijzen , 
dat zich uit deze zoogenaamde Padja Gallang eene voor de 
ademhaling ongeschikte gazsoort ontwikkelt, die zwaarder dan 
de _dampkringslucht en dus waarschijnlijk koolzuur is, — 
en dat deze ontwikkeling bij afwisseling op verschillende tijden 
plaats heeft, met onbepaalde tusschenruimten, in welke de lucht 
boven den bodem van Padja Gallang zuiver en zonder vreemde 

*) Padja: cen vaste plaats; Gallang: tot het slagten van vee dienende. 
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bestanddeelen is, terwijt op andere tijden allerlei dieren, b. v. 
honden, hoenders enz., die men in de benedenste luchtlagen 
aldaar laat ademhalen, spoedig door verstikking sterven. Maar 
waarom zoo vele diersoorten juist op dit kleine en kale plekje, 
waar zij noch voedsel noch drinkwater vinden, zamenkomen, 
blijft noch altoos een raadsel. Dat de weeke deelen van de ka- 
davers, het vel en de spieren zoo lang bewaard blijven, zonder 
tot verrotting over te gaan, zou men daaruit kunnen verklaren, 
dat zonder het bijkomen van de dampkringslucht (dat is, zon- 
der de zuurstof die zij in zich bevat) de verrotting geen plaats 
kan hebben: de grond van Padja Gallang, waarop de kadavers 
liggen, is echter, gelijk wij reeds hebben opgemerkt, niet per- 
manent met koolzuur bedekt; maar somtijds is de lucht boven 
die plaats geheel zuiver. Even moeijelijk is het spoedig vergaan 
der beenderen van deze kadavers te verklaren. Wel is waar 
draagt alles de kenteekenen, dat het geene zwavelzure dampen 
zijn, maar koolzuur-gaz, hetwelk zich, gelijk in andere mofetten, 
zoo ook hier periodisch ontwikkelt; ondertusschen zou eene 
verbinding van dit koolzuur met de kalk-aarde der beenderen, 
in welke het met phosphorzuur verbonden is, en eene daarop 
gegronde verklaring van het spoedig vergaan derzelven nog 
zeer onvoldoende wezen. 

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen. 

Onbekend. 

C. Bezoek van reizigers. 

In 1819 bezocht Prof. Reinwardt den berg: in 1857 in de 
maand Julij Dr. Fritze en ik. 

D. Gedaanteverwisselingen. 

In den historischen tijd schijnt de berg geene veranderingen 
te hebben ondergaan; — de Javanen hebben hem nimmer in 
eenen anderen toestand gekend. Het bekken, dat tegenwoordig 
met het meer gevuld is, schijnt overigens klaarblijkelijk een 
vroegere ketel- of trechtervormige krater geweest te zijn, die 
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deor eene secundaire uitbarsung gevormd werd, welke im de 

Z. westelijke (bijna westelijke) bellie van de bergketen, digt 

bij haren hoogsten top, doorbrak 

Prof. Reinwardt vond verbrande en verkoolde boomstammen 

aan de oevers van het meer, en Prof. van der Boon Mesch, 

door wien wij dit uit de tweede hand vernemen, 1) besluit 

daaruit tot nog kort te voren plaats gehad hebbende werkingen 

van vulkanisch vuur: — maar eene verbranding van rondom- 

staande boomen veronderstelt een’ warmtegraad, die niet denk- 

baar is, zonder eene voorafgaande geheele verdamping van al 

het water in het meer, en deze weder niet zonder andere 

groote, daardoor veroorzaakte omwentelingen in en boven den 

krater; weshalve, dewijl zulke omwentelingen door de in den 

omtrek wonende inboorlingen volstrekt niet bemerkt zijn, het 

waarschijnlijker is, aan te nemen dat die boomen door men- 

schenhanden waren im brand gestoken. 2) 

19. GALOENGGOENG. ) 
Br. 720’ — L. 108191, — H. 5590: 

diek opographisch overzigt. 

Aan de-Z. oostelijke helling van een’ neventak der bergke- 
ten, die van den Tjikorai tot aan den Telaga-bodas voortloopt, 
ontwaart men op korten afstand zuidoostelijk van den laatsten, 
eene wijde, ruime dalkloof, die onmiddelijk onder den hoogsten 
top van de bergketen een’ aanvang neemt en, aan beide zijden 
door steile rotswanden begrensd, in de rigting van de helling 
des bergs (Z. oostelijk) naar beneden loopt, terwijl zij tevens 
in breedte benedenwaarts gedurig toeneemt en, al meer en meer 
dalend, langzamerhand zich in het vlakke land verliest, zoodat 
het schijnt, als of er een langwerpig stuk aan de helling van 

1) Je zijne boven reeds aangehaalde Disputatio geologie 
*) Ik zelf heb dikwijls in donkere nachten, gedeelten van a in brand gesto- 

ken, deels om den omtrek te verlichten, deels om de wilde dieren af te schrikken. 
„2) Goeng: geraas. 
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den berg ontbrak en als ’t ware was uitgerukt. De bergrug, 
die de kloof bovenaan begrenst, is in zijne hoogte aan het overige 

gedeelte van de keten geheel gelijk. Nergens zijn uitstekende 

spitsen voorhanden die tot eenen voormaligen kegelvormigen 

vulkaan, welke zich boven de bergketen verhief, zouden kun- 

nen doen besluiten, de wanden zoowel als de bodem der kloof 

zijn, gelijk alle andere hellingen in den omtrek, met bosch be- 

dekt, zoodat men bezwaarlijk op deze plaats een’ krater zou 

vermoeden, als men niet somtijds uit de hoogste gedeelten der 

kloof, eenige bleke nevelen uit het donkere groen der bosschen 

zag opstijgen, wier beweegbaarheid en gedurige herhaling op 

dezelfde plaats, bij voor ’t overige volkomen heldere lucht, ze 

als vulkanischen damp kenmerken. 

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen. 

in de streken Z. oostwaarts van dat gedeelte van de bergke- 

ten, dat onder den naam van Galoenggoeng bekend is, tusschen 

de beide rivieren Tjiwoelan en Tjidandoi, welke beiden, de eerste 

bijna in eene zuidelijke, de andere meer in eene zuidoostelijke 

rigting naar de zuidkust stroomen, lag eene rijk bebouwde en 

bevolkte landstreek, die eigenlijk eene verlenging der helling 

van den berg is, maar zoo zacht naar de lage heuvelrijen der 

zuidkust voortloopt, dat zij gevoegelijk eene vlakte genaamd 

‚kan worden. Het waren de vruchtbare vlakten en berg-hellin- 

gen voornamelijk der districten Tassik Malaijo, Indihiang en Sin- 

gaparna heinde en ver met rijstvelden bedekt en met honderden 

dorpjes, die zich met hunne kokospalmen verstrooid tusschen 
de velden verhieven. Zij waren in alle rigtingen van wegen 

doorsneden, tot aan den voet van de bergketen toe en nog 

verre opwaarts aan derzelver helling, waar men tusschen bloei. 

jende koffijtuinen wandelde. 
Over de rijke vlakten dezer eeuwig groene landstreek 

schoot de middagzon, den S= October 1822, hare door geen 

enkel wolkje noch den geringsten nevel gebrokene stralen. Het 
geheele land ademde kalmte; de dierlijke schepping lag in diepe 
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rust; in het schaduwrijkste loof zat het vogelen-heir verborgen 

en naauwelijks gonsde er nog een enkel insekt. De plantenwe- 

reld had al hare bloemen geopend en dampte hare door nie- 

mand geroken geuren uit in de lucht, die, door opstijgende 

stroomen in beweging gebragt, golfsgewijze aan den gezigtein- 

der trilde. Geen blad bewoog zich en ter naauwernood ruischte 

nog somwijlen de hoogste waaijer van een’ palm, wanneer nu 

en dan van de kusten een zacht koeltje zich verhief. 

Ook de menschenwereld rustte. De arbeiders hadden hunne 
velden verlaten, wier kunstige waterspiegels onder de zonnestra- 
len dampten. Zorgeloos lagen ze op de bali-bali hunner kleine 
hutten uitgestrekt. In de voorzalen (pandoppo’s) der hoofden 
verstomden langzamerhand de toonen van den Gamlang, onder 
wier zacht, melodieus geluid de Javaansche Grooten gewoon zijn. 
im te sluimeren. Ook de dansmeisjes (rongings) werden stil en 
slechts het zachte gekir der tortelduiven, die in talrijke kooi- 
jen voor de landelijke woningen hangen, was — benevens het 
eenzaam geroep van eenen priester, die uit zijne, door het groen 
der boomen beschaduwde moskee de grootheid van Allah en 
zijnen profeet verkondigde, — of het krassen van een achter- 
gebleven pedattie, wiens schijfvormige raderen langzaam op den 
stoffigen weg ronddraaiden, door trage karbouwen getrokken, 
terwijl de voerman lang reeds was ingeslapen, — misschien het 
eenig geluid, dat in de uitgestrekte negorie gehoord werd. 

Het gansche land lag in diepe rust en vrede. De bevolking 
hield haren middagslaap, niet bevroedende, niet droomende — 
dat eenige oogenblikken later uit het binnenste van den Galoeng- 
goeng «somber en bang» haar graflied zou weergalmen. 

Het was één uur na den middag. 
Door plotselinge schokken eener aardbeving uit den slaap 

gewekt, ontvlugtten de bewoners hunne hutten. Een donderend, 
end geraas trof hun oor, en ontzetting beving hen, toen 

ze hunne blikken naar den Galoenggoeng keerden , eene zwarte 
rookzuil van schrikbarenden omvang zagen opstijgen, zich met 
bliksemsnelheid verspreiden, den geheelen hemel bedekken en 
m één oogenblik den heldersten zonneschijn in stik donkeren 
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nacht verkeeren. Nu vloden ze ontsteld door elkander, zonder 
te weten waarheen, en onzeker van het lot, dat hun te wach- 
ten stond. Nog eenige seconden later en een paar duizend hun- 
ner waren bedolven. Ze werden deels bedekt door modder, die 
door den krater uitgebraakt, in ontzettende massa’s uit de lucht 
neerviel, deels kwamen ze om in de stroomen van heet water, 
die met slijk en steenen vermengd, in verbazend groot aan- 
tal uit den krater vloeiden, tien mijlen ver in den omtrek 
als een tweede zondvloed alles overstroornden, alle dorpen, 
velden en bosschen vernielden en in een? dampenden poel van 
blaauwachtig-graauwe kleur verkeerden, met lijken van men- 
schen en dieren, met bouwvallen van huizen en gebroken boom- 
stammen bezaaid. 

Woedend braken de beken Tjikoenir en Tjiwoelan door deze 
massa’s modder en bouwvallen heen; ze waren tot bulderende 

vloeden gezwollen, die alles op hunnen weg verwoestten, alle 

bruggen wegspoelden en uitgestrekte overstroomingen veroor- 

zaakten, waarin nog een aanzienlijk getal arme vlugtelingen, 
die zich reeds voor gered hielden, het leven verloren. Met lijken 

van menschen en dieren van allerlei soort bedekt, voerden ze 
vervolgens haar met modder vermengd, kokend heet water naar 
de zuidkust, wier bewoners, door dit gezigt verschrikt, naar 

de nabij gelegen heuvels de vlugt namen. 

Tusschen het bruisen dezer beken, het brullen van den krater, 

het kraken van versplinterde wouden, het knallen. van voortge- 

wentelde rotsklompen, die tegen elkander stieten en het wanhopig 

jammeren der duizende menschen, die hulpeloos hunnen dood 

voor oogen zagen , — dreunde onophoudelijk van boven de donder, 

terwijl in alle rigtingen bliksemstralen uit de donkere wolken 

schoten, die zich heinde en ver door de snelle zamenpersing 
der dampen, boven het gebergte hadden gevormd. 

Eerst na drie uren, te vier ure des namiddags namelijk, ver- 

minderde de hevigheid der uitbarsting, die zich voortdurend op 

eene dubbele wijze geopenbaard had, te weten door uit den 

krater voortvloeijende en alles overstroomende moddermassa’s 

en door het naar boven slingeren van slijk, asch en steenen, 
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die dan als een alles verwoestende regen weder naar bene- 
den vielen en ook de meer verwijderde aanplantingen en 
bosschen, die nog eenigzins verschoond waren gebleven, ver- 

… woestten. 

Te vijf ure was echter alles gedaan. 
Talrijke dorpen met al hunne bewoners, die zich drie uren 

te voren nog in den kring der hunnen zorgeloos aan de rust 
hadden overgegeven, of hunne kinderen hadden gewiegd, lagen 
nu begraven onder vulkanischen modder en steenbrokken, zoodat 
men zelfs geen spoor meer van de dorpen terugvond, en het 
terrein Z, oostelijk van den berg 40 tot 50 voet door de uitge- 
braakte massa’s van den krater was opgehoogd. 

Als afgemat van hare inspanningen verzonk de natuur tegen 
vijf ure in rust; het werd doodstil, de hemel werd helder en 
de avondstralen van dezelfde zon, die des middags de gansche 
pracht der tropische vegetatie, — die geluk en weelde had 
beschenen, schoten thans, als spottend, neder op een tooneel 
van verwoesting, waaruit al het groen verdwenen was, — op mij- 
len ver uitgestrekte donker-graauwe velden van modder en lava, 
als op slagvelden, bezaaid met gebroken boomstammen en met 
lijken van menschen en dieren, die deels verminkt en verbrand 
uit den modder uitstaken, deels in de onstuimige vloeden der 
rivieren Tjiwoelan on Tjitandoi naar zee dreven. 
Ditzelfde terrein, — dit — werd nu door de schoonste 
avondschemering verlicht! 

Merkwaardig was het bij deze uitbarsting, dat eenige dorpen, 
digt aan den voet van den berg gelegen, aan de verwoesting 

_ ontkwamen, terwijl andere, tien Eng. mijlen verder verwijderd, 
onder „den modder begraven werden. Gedeeltelijk zou dit wel 
aan hunne hoogere ligging zijn toe te schrijven, wanneer ze 
namelijk door dalen omgeven waren, waarin de modder een’ ge- 
schikteren uitweg vond, maar vooral (en aan deze oorzaak meenen 
de dorpelingen zelven hunne redding te danken te hebben) dewijl 

_de modder met eene ontzettende kracht uit den krater geslin- 
gerd, ver boven de dorpen heen vloog, om eerst op grooten 
afstand weder neêr te vallen. Dat deze kracht niet gering kan 
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geweest zijn, blijkt onder anderen uit de sterkte van het geluid 
en het donderend gebrul, waarvan zij vergezeld ging, een geraas 
dat men, luidens ingekomen officiele berigten, door gansch Java, 
van straat Sunda af tot aan den oostelijken uithoek van het 
eiland gehoord heeft. 

Maar nog had de vulkaan zijne woede niet geheel uitgeput, 
nog was de kamp der elementen niet geëindigd, en eene tweede 
uitbarsting, nog verwoestender in hare uitwerking dan de eerste, 
en vreesselijker daar zij in den donkeren nacht plaats greep, 
ontstond vier dagen later, den 12% October, en dreigde het 
verschrikte land met eene algeheele vernietiging. 

Ten zeven ure des avonds begon de Galoenggoeng, onder 
hevige aardbevingen even als de vorige maal, weder te brullen 
en ontzettende massa’s heeten modder en heet water uit te 
braken. Verre in den omtrek weergalmde, den ganschen nacht 
door, het donderen en bruisen van het nederstortende water, 
dat alles, wat bij de vorige uitbarsting onbeschadigd was ge- 
bleven, met zijne vloeden overstroomde en het reeds opgehoopte 
terrein nog meer verhoogde. 

In hunnen angst vloden de Javanen, die zich plotseling van 
alle zijden door water als door eene onstuimige, woedende zee 
omgeven zagen, zonder eenen uitweg te kunnen vinden, op 
zekere kleine heuvels, die zich in de nabijheid hunner dorpen 
van zestig tot honderd voet hoog verhieven, waarop zich onder 
geurige Cambodja-boomen :) de goed onderhouden graven hunner 
vaderen en voorvaderen bevonden. Dáár meenden ze den dood 
in de golven te ontkomen, zonder te bedenken, dat de heuvels 
waarop zij stonden, eveneens vulkanische uitwerpselen waren, 
misschien wel opgehoogd op de graven van een nog vroeger 
eslacht. | 
Al vreesselijker naderden de kookend heete moddermassa’s , 

luid krakend ploften de rotsklompen en boomstammen, die ze 
in hunnen stroom medevoerden, tegen de helling der heuvels, — 

al hooger rezen de golven, — al enger werd de ruimte, waarop 
- 

1) Plumeria obtusa. 
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vele honderden bij de graven hunner geliefden stonden en‚ met 
opgeheven handen, redding van den hemel smeekten. 

Wat ijdele wensch! 

„Prudens futuri temporis exitum 
„Caliginosa nocte premit Deus* 
„Ridetque, si mortalis ultra 
„Fas trepidat.” 

Weldra rees de slijk tot aan de graven; eenige heuvels wer- 
den overdekt, anderen stortten in en zonken onder de drukking 
van den toestroomenden ‘modder in een, en meer dan twee 
duizend menschen kwamen zóó, in dien éénen nacht om het 
leven. 

Nieuwe heuvels ontstonden; een geheel nieuw terrein werd 
gevormd, uit welks oppervlakte slechts hier en daar de kruin 
van een” staande gebleven palmboom uitstak. De vroegere grond 
lag nu veertig tot vijftig voeten dieper, en de weinige Javanen, 
die aan de catastrophe van dezen nacht ontkomen waren, kon- 
den zelfs de plaats hunner verwoeste dorpen niet weder vinden. 

Eene maand later (in November) was het wegens den modder, 
de aschhoopen en steenbrokken nog niet mogelijk den berg te 
naderen. Alle vegetatie was, niet alleen in de kraterkloof en 
op de nabijgelegene hellingen van de bergketen, maar ook in 
de aangrenzende vlakte, 10 tot 15 Eng. mijlen ver in den omtrek, 
tot op den laatsten grashalm toe vernietigd, ‘alles was met ver- 
schen modder overstroomd, zwart, akelig en woest. 

G: Gedaanteverwisselingen. 

_ Waar thans de spleet van den krater ligt, moet vroeger 
slechts een zacht hellend dal geweest zijn, dat door de be- 
schrevene uitbarsting aanmerkelijk uitgediept en in eene kloof 
met steile wanden veranderd werd. 

Alle Javanen verzekeren eenstemmig, vóór de gemelde uit- 
barsting nimmer de geringste sporen van vulkanische verschijn- 
selen aan den Galoenggoeng te hebben waargenomen. Het 
voorhanden zijn van talrijke, ronde ( hemisphere) heuvelen, die 
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geheel wit gedeeltelijk reeds vergane lavabrokken bestaan en 

zich geïsoleerd in de vlakte aan den voet van den Galoenggoeng 

verheffen, juist zoo als men andere oude vulkanen daarvan 

omgeven vindt, en waarvan wij eenigen, die bij de laatste uit- 

barsting niet vernield werden, onderzochten, — werpt echter 

eene sterke verdenking op den Galoenggoeng als op eenen ouden 

vulkaan. 

Ook berigten de Javanen dat in de maand Junij 1822, alzoo 

vier en een halve maand vóór de uitbarsting, het water van 

zekere beek Tjikoenir, die in de kraterspleet (ten dien tijde een 
dal) haren oorsprong neemt, troebel werd, een wit bezinksel 

afzonderde en een? zwavelreuk van zich gaf, welke verschijnselen 

echter een paar dagen later weder verdwenen. 

Dat bij de beschrevene uitbarsting alle vegetatie, tot op 19 

Eng. mijlen afstand van den berg, vernield en met uitwerpselen 

bedekt werd, is zoo even opgemerkt. Toen wij (Dr. ‘Fritze en ik) 

vijftien jaren later deze streken bezochten, was er geen kaal 

plekje meer te ontdekken! — het nieuwe terrein aan den voet 

van den berg, waaronder zoovele dorpen begraven liggen, was 

met tien- tot vijftien voet hooge Glaga-wildernissen (Imperata 

Glaga) bedekt, waarin vele tijgers huisvestten, — de kraterspleet 

was met bosschen opgevuld en ook op de naburige berghellin- 

gen had de onvermoeid werkzame natuur alles hersteld, zoodat 

onder het weelderige groen der nieuwe boomen geen spoor meer 

van de vroeger verwoeste bosschen te onderscheiden was. 

D. Bezoek van reizigers. 

Wij bezochten den krater den Str Augustus 1857. Van de 
hoofdplaats van het district Tassik Malaijo, in de vlakte Z. oos- 
telijk van het gebergte gelegen, begaven wij ons op reis en 
baanden ons een? weg door de Glaga-wildernissen tot aan den 
voet van het gebergte, waar de kraterspleet eindigt. Zulke gras- 

en rietbosschen zijn veel moeijelijker door te dringen, dan de 

donkerste, oorspronkelijke wouden; ook zouden wij moeijelijk 

ons doel bereikt hebben, wanneer de toenmalige Adsistent Resi- 
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dent van Soemedang 1) ons niet krachtdadig ondersteund en ons 

niet zelf op onzen togt vergezeld had. Eeníge honderden Javanen 

waren vooruit gezonden, om met hunne hakmessen de wildernis 

eenigermate te dunnen. Het terrein was over ’t geheel vlak, 

maar verhief zich hier en daar tot kleine heuvels of ruggen, 

die voornamelijk uit lavabrokken en hoekige trachiet-stukken 

van één tot drie voet in diameter op een gestapeld en met jong 

houtgewas, vooral met Celtis orientalis L. begroeid waren, terwijl 

de vlakke gronden uit eene fijne, zwart-graauwe aardsoort, 

namelijk uit den vóór 15 jaren uitgeworpen vulkanischen modder 
bestonden, met slechts spaarzaam daartusschen gemengde steen- 

brokken, en heinde en verre bedekt waren met de 10 en meer 

voet hooge Glaga, wier riet- of bamboesachtige harde stengels 

zich ondoordringbaar digt naast elkander verhieven. Hunne dikte 

bedroeg van een halve tot drie vierde duim; zij waren aan beide 

zijden van de tijgerpaden, of van de kleine moerassige sloten , 

die het terrein in alle rigtingen doorsneden en die wij tot onzen 

weg gekozen hadden, door onze Javaansche voorhoede schuins 

boven den grond afgekapt, zoodat wij dikwijls gevaar liepen 

om, als wij struikelden, aan die spitsen als aan de punten van 

lansen gespiesd te worden. Sommige streken vormden wezenlijke 

moerassen of kleine veen- en grasgronden, waarop wij niet weinig 

verrast werden, de bruinachtige rietknoppen onzer vaderlandsche 

Typha angustifolia L. aan te treffen, juist zoo als zij zich aan 
de moerassige oevers van noordelijke meren vertoont. 

Hoe meer het terrein naar den ingang van de kraterspleet 
zich verhief en hoe drooger het werd, des te meer veranderde 
ook de vegetatie; de Glaga-wildernissen, waardoor in labirintische 
kronkelingen de beek Tjikoenir, nadat zij de kloof verlaten 
heeft, heendringt, veranderden langzamerhand in schaduwrijke 
chen die zich tot in de hoogste streken van den krater 

voortzetteden. De breedte der spleet werd door ons, aan haren 

ingang of Tes ‘op anderhalve Eng. mijl. (1425 toisen) geschat; 

ze heen heer Starkenborch Röhineier, wiens hulpvaardigheid door ons dankbaar 

vermeld wordt. 
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meer opwaarts wordt zij langzamerhand smaller; hare zijwanden 

verheffen zich al hooger en steiler, tot zij door eenen dwarswand - 

gesloten worden, de met de zijwanden eenen regten hoek 

et: deze met elkander verbindt en aldus den hoogsten 

N. westelijken muur van de kraterkloof vormt, wier breedte 

aldaar, van den eenen rand van den zijmuur tot den anderen 

gerekend, ongeveer drie vierde Eng. mijl of 712 toisen bedragen kan. 

Tot aan den voet van den dwarschen N. westelijken kratermuur, 

verheft zich de grond van de kloof en wordt ook in zijn geheel 

beschouwd allengs hooger, ofschoon hij op. zich zelf zeer oneffen 

is, onregelmatig rijst en daalt en den reiziger nu eens de steile 

helling van een? uit lavabrokken gevormden heuvel, dan weder 

een’ steilen rotsmuur tegenstelt. Maar alle diepten en heuvels 

zijn met bosschen bedekt, die in den korten tijd van 15 jaren 

(van 1822 tot 1857) de molens vorderingen gemaakt hebben. 

Wel bewijst de dunne en slanke groei der boomstammen hunne 

jeugd, maar hunne bladerkruinen zijn digt ineen gevlochten 

en hunne tusschenruimten met het weelderigste _struikge- 

was opgevuld, waarboven vele boomvarens (Chnoophora glauca 

Bl.) hunne waaijers als zonneschermen uitbreiden. Ficus-soorten 

hebben in deze bosschen de overhand, met Geltis orientalis en 

vele bamboes-soorten vermengd, en veelvuldig afgewisseld door 

kleine Glaga-velden. Zelfs de steilste muren der spleet zijn met 

een groen tapijt van gras- en mos-soorten, varens, lycopodien, 

ja met struikgewas en boomen bekleed, die aan den rotswand 

als vastgekleefd schijnen. 

Wij troffen in de bovenste kraterstreken eenige heete beken 

aan, die ons te gemoet bruisten, maar wier water noch in reuk 

aak in smaak iets bijzonders had en vonden in het bosch, op 

eene plaats waar vele heete bronnen haren oorsprong namen, 

twee groote fumarolen met bijna twee voet breede openingen 

tusschen half vergane rotsen, waaruit zich waterdampen met 

een hevig bruisen ontlastten. Boven dit oord, dat niet geheel 
in het midden der spleet, maar digter aan de linkerzijde der- 

zelve lag, werd de vegetatie kariger en er lagen vele trachiet- 

en lava-brokken in het rond. Nog een weinig meer opwaarts 



134 

verhief zich een rotsdam, die dwars door den bodem van den 
krater, bijna zijne gansche breedte doorliep, de beide zijmu- 
ren echter niet geheel bereikte, maar door dalkloven met schui- 
mende beken daarvan gescheiden was. Deze dam dreigde aan 
ons verder doordringen een einde te zullen maken en zou ons 
ook voorzeker een groote hinderpaal geweest zijn, wanneer de 
rotswand op ééne plaats, die tusschen den linker zijmuur der 
spleet en haar midden lag, niet zeer gekloofd en gedeeltelijk 
zelfs ingestort, gedeeltelijk van boven tot beneden met ontzet- 
tende steenklompen bedekt was geweest, waar langs het mij 
gelukte naar boven. te klouteren. De brokken waren eene tra- 
chietische lava, zeer veel overeenkomst hebbende met die, 
waaruit de kratermuur van den Gedeh bestaat. Hun vorm was 
geheel onregelmatig, de hoeken en kanten scherp en hunne 
vlakten over ’t algemeen eenigzins schelpvormig uitgehold; hunne 
grootte overtrof alles, wat ik nog in andere kraters op Java van 
dien aard gezien had. Het denkbeeld «huizenhoog» is eenigzins 
onbepaald; duidelijker zou het misschien wezen, te zeggen, dat 
een volwassen olifant gemakkelijk onder de bruggen en por- 
talen, welke hier en daar door het dwars op elkander liggen 
der enkele blokken gevormd werden, zou kunnen doorwan- 
delen. Groene voorhangselen van Lycopodiën en ranken van 
mossoorten hingen schilderachtig van den rand van zulke bogten 
en holen naar beneden en omstrengelden de votsklompen, die 
ook nog aan de tegenovergestelde helling van den rotsdam, 
door kloven van één gescheiden, wild opeengestapeld door 
elkander lagen — ware ruïnen van een ingestort gebergte. 

Ik bereikte eindelijk het middenpunt van den rotsdam, welke 
klaarblijkelijk het voorkomen van een? eruptiekegel heeft. Met 
veel moeite had ik een barometer medegenomen, volgens wiens 
stand dit punt eene hoogte heeft van 5590 Par. voeten. Het 
was het hoogste punt van den kraterbodem, ongeveer in ’t mid- 
den van de beide zijmuren. De convexe rug van den dam was 
daar geheel vergaan en vergruisd, en brak overal onder 
onze voefstappen. Overal sisten zwaveldampen op, uit duizend 
emme openingen en-spleten, die in alle rigtingen den met zwa- 
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vel bezwangerden grond doorsneden. Door den bleeken nevel, dien 
zij vormden, schemerde de zonneschijn naar omhoog, terugge- 
kaatst van de derdehalf duizend voet diepere vlakte van Tassik 
maleio, over welke zich vijftien jaren geleden, van dit punt uit 
waar ik nu stond, eene verwoesting had uitgestrekt, die alles 
’t onderste boven koendt 

De binnenwaartsche helling van den rotsdam of den eruptie- 
kegel eindigde in een zacht glooijend en tamelijk breed dal, 
op welks oneffen bodem het groenachtig kobalt-blaauwe water 
van twee kleine meren ons tegenschitterde. Dit dwars liggende 
dal scheidt den dam van den bergwand, die de kraterspleet 
m tN. W. sluit en die als een onbeklimbare muur zich hoog 
in de wolken verheft. Zijn bovenste rand wordt door de nok 
(bovenste kam) van de bergketen zelve gevormd, die naar al- 
len schijn eene gelijke hoogte als de naburige keten van den 
Telaga bodas heeft; dit meer ligt echter 5220! boven de zee en 
de hooge bergruggen die het omgeven, verheffen zich ten min- 
ste nog 700: tot 800’ boven zijnen spiegel, hetwelk eene hoogte 
van 6000’ voor de bergketen zelve oplevert. Trekken wij hier 
nog ruim 1000 voet af, dan verkrijgen wij, daar het gemeten 
hoogste punt in den krater 5590’ bedraagt, als het waarschijn- 
lijke minimum, eene volle loodregte hoogte van 1410 voet voor 
dezen rotswand. Hij is ook zeker een der hoogsten van dit 
eiland en levert een indrukwekkend gezigt op. Wanneer zich _ 
(waarvan ik getuige was) onweêrswolken boven zijne hoogste 
kruin-ontlasten, dan ontwikkelt zich een belangrijk schouwspel. 
Dan tooit zich de donkere, grootendeels met groen bedekte 
rotswand met zilveren strepen, en storten schuimende water- 
vloeden in zijne spleten en voren neder, om, hun geraas met 
dat des donders te vereenigen, die hol in den krater weergalmt. 

Moge dit kort Ko hemsaistheoolbgeh overzigt van den Ga- 
loenggoeng en zijne kraterkloof, zooals wij die 15 jaar na de 
groote uitbarsting in 1822 zr voldoende zijn, om toe- 
komstige reizigers in staat te stellen, misschien nog te ver- 
wachten uitbarstingen in hare werkge en in de omkeeringen 
die zij veroorzaken, naar waarde te beoordeelen. 
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Latere aanteekeningen omtrent de uitbarsting van 

den Galoenggoeng in 1822, naar onderzoekingen in 

het jaar 1844 gedaan. 

1.) Algemeen topographisch overzigt over de Galoenggoeng- 
_ keten en de naburige bergen. 

Van de bovengenoemde toppen der Z. oostelijke grensketen 
van het dal van Garoet is de Tjikorai alleen een kegelberg, 
terwijl de overigen misschien eertijds kegels geweest zijn. De 
Kratjak (of Sanjiang tjiah) is eene verbrokkelde bergmassa, 
waarvan het N. 0. stuk Lingaratoe genaamd wordt. Bij den 
Telagabodas, naar het Z, O. in de vlakte van Singaparna voor- 
uitspringende, ligt de kraterspleet van den Galoenggoeng. De 
noordelijkste berg van de gansche keten, of beter gezegd bergrij, 
is de Sidakling, welks kruin mede breed en onregelmatig van 
kloven doorsneden is; het is de noordelijkste hoekberg der keten, 
waarvan de Tjikorai den zuidelijksten hoek uitmaakt. In de 
tusschenruimte tusschen den Sidakling en den N. westwaarts 
tegenoverliggenden G. Roejong breekt de Tjimanok door. Het 
dient aangemerkt te worden dat de inwoners van Melam- 
bong den G. Roejong «Simpai» en den Sidakling « Roejong» 
noemen. Dit noordelijke gedeelte der keten verbindt zich met 
een nieuw, oostwaarts tegenoverliggend gebergte: het gebergte 
van Melambong. Deze beide met bosschen bedekte bergkammen, 
namelijk de Sidakling, die omstreeks zes duizend en de Melam- 
bong, die hoogstens vijf duizend. voet hoog is, smelten tot 
eenen 2420’ hoogen tusschenrug te zamen, 1) op wiens vervlakte 
gronden noordwaarts van den bergpas, het dorp Melambong 
1950’ hoog gelegen is. | 

Even zoo als de Kratjak en Sidakling, is ook het breede 
Melambong-gebergte door diepe kloven in verscheidene deelen 
gesplitst. Onder deze wordt de lange, van het W. naar het O. 

*) Het hoogste punt des wegs, tevens het laa 
het kleine dorp Negara Singha, van waar af 
te dalen. 

gste van den tusschenrug, ligt naast 
de rug zuidwaarts naar Tjiawie begint 



D
E
 

7
 

B
 

T
L
 

Bs 
ON
S 

P
L
E
 

\
 
n
d
 

ER 
E
e
 

B
 

R
e
n
 
n
n
 

>
 
e
n
 

TE 

w
o
r
y
 

- 
b
i
g
 

d 

e
e
 

E
r
 

f
 

e
n
 

Ps 
DN PLL 

2
 

e
n
 

P
A
L
 

pr L
S
B
 

e
n
 

4D 
ie 

? 
S 

Ee 

R
E
 

e
e
N
 

. 
r 

j
e
 

/ 
w
e
 

A
r
,
 

e
n
 

A
 

t 

orarily 

keV 
P
e
 

nhn 
N
D
 

e
l
r
u
e
r
 
\
 \
\
 

| 
LE 



157 

loopende kam, die zich oostwaarts hef digtst bij den vlakken 
rug van Melambong verheft, G. Sanjiang ponteh genaamd, en 
een oostelijker gelegen kam, die reeds tot de residentie Cheribon 
behoort (terwijl de vorige nog in de Preanger landen ligt) draagt 
den naam van Djakraboana. Deze zet zich ver naar het O. Z. O. 
voort, splijt zich evenwel in twee ketens, welke aanvankelijk 
een hoog dal omsluiten en voor dit gedeelte van het eiland 
wezenlijke centraalketens zijn. Zij zijn gekenschetst door schuin- 
sche niet geheel evenwijdige zijtakken, die weldra eindigen, — 
voorts door evenwijdige verdubbelingen, met dwarsjukken daar 
tusschen, die van het N. naar het Z. loopen, — alsmede door 
dwarskloven der doorgebroken beken. Zij strekken zich, zoo- 
danig gevormd, tot aan den G. Slamat uit, maar zoo dat al 
wijken hare takken somtijds 5 of 6 palen ter zijde af, er even- 
wel steeds een van deze takken door tusschenkomst der dwars- 
jukken onafgebroken voortdoopt. (Zie de schets hiernevens). 

Noordwaarts van het meer Pandjaloe, waar de weg naar 
Telaga over deze bergketen loopt, heeft zij eene hoogte van 
5000 voet 1); de bergpas over de Poegag-keten is 2635 en die 
over de Kiaranongkeng-keten 2160’ hoog; veel hooger evenwel 
is de vulkanische kam tusschen den Tagal en Di-eng, zich 5 
tôt 6000’ hoog verheffende en met de keten’ tusschen den 
Tagal en den Melambong het eenige gebergte op Java uitma- 
kende, dat met regt den naam van eentraal-keten verdient. 

Aan beide zijden dezer centraal-keten verheft zich beoosten de 
Preanger-bergen een vulkaan: de Tjermai, nog werkende, in 
het noorden, en de Sawal, uitgebluscht en verbrokkeld, in het 
zuiden, en beiden zijn door minder hooge tusschen-ruggen met 
de keten verbonden. 

‚ De Sawal heeft eenen wijden kegelvormigen omvang, zijne 
boschrijke kruin, niet boven 4500’ (hoogstens 5000) hoog, 
bestaat uit verscheidene ver uitloopende jukken, benevens een 
paar bergkoppen, waar tusschen diepe dalkloven naar beneden 

') Zij werd slechts geschat: 665’ hooger dan de zuidelijke oever des meers, welke 
eene (gemeten) hoogte heeft van 2335 voet 

10 
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loopen. Hij verheft zich tegenover den Galoenggoeng en tusschen 

beiden ligt het vlakke, geheel met onder water staande rijst- 

velden (Sawa’s) bedekte Tjitandoi-dal, dat ten noorden door 

den verbindingsrug van Melambong en het begin der gemelde 

centraal-keten begrensd is, maar ten zuiden geheel open ligt. 

Na dit algemeen topographisch overzigt, gaan wij tot de 

nadere beschouwing van den Galoenggoeng over. 

2.) De eenig bekende uitbarsting van den Galoenggoeng 

had plaats den Ster October 1822, van des middags Aij, tot 

ijn ure, en herhaalde zich den 42% derzelfde maand des 

avonds te Î ure tot den volgenden morgen. De volgende 

beschrijving is gegrond op authenthieke berigten, onmiddelijk 

na de gebeurtenis geplaatst in de Javasche Courant van 2, 9 

en 25 November 1822, alsmede op het laatste en naauwkeu- 

rigste verslag van den toenmaligen Resident der Preanger Regent- 

schappen van der Capellen aan den Gouverneur Generaal van 

Nederlandsch Indië, gedateerd 6 Februarij 1825, mede in de 

Javasche Courant van 22 Febr. 1825 bekend gemaakt. De ver- 

slaggever heeft het terrein der uitbarsting, dadelijk nadat zij 

opgehouden had, bezocht. Hij kwam over Tjiawie den 14% 

October (1822) in het distrikt Indihiang, waar de verwoesting 

het grootst was, en bevond zich den 15tr te Tassik maleio en den 

18ten in de vroeger zoo bevolkte hoofdplaats van het district 

Singaparna, waar hij slechts 7 menschen aantrof. Hij deelde 

namens de Nederlandsche Regering, voedsel en kleeding aan de 

ongelukkigen uit en rigtte verscheiden hospitalen op, zoodat men 

zijne mededeelingen dienaangaande als zekere daadzaken kan 

aannemen. Dezelfde Resident deed voor de overgeblevene bewo- 
ners der verwoeste districten eene collecte over geheel Java, 

die, volgens de Courant van 2 Aug. 1825, den 22ste Julij reeds 

‚_f 9858 bedroeg. 

Tot beter verstand van het volgende zal de hier nevenstaande 
kleine schets der plaatselijke gesteldheid des bergs volgens onder- 
zoekingen in 1846 dienstig zijn. Al wat tusschen den voet van den 
Galoenggoeng, den Sawal en het zuidelijke gebergte gelegen is, 
is effen land en eene der rijkste kultuurvlakten van Java. 
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In deze vlakte liggen tot aan de Fjiwoelan, Fjitjantellen Tj 

tandoi en tot aan de grenzen, die door eene dubbeld gestippelde 

lijn aangewezen zijn, duizende geheel op zich zelf staande 
heuvels verstrooid. — De enkel gestippelde lijn w st, den loop 

aan van de Tjikoenir voor de uitbarsting in 1822, 

Het volgende is, na weglating van al wat thans nad 

is, de slotsom, uit die berigten getrokken, benevens mijne aan- 

merkingen lebiines die in parenthesi er bijgevoegd zijn. 

Reeds voor 1822 bestond er eene vallei of kloof op die plaats, 
waar tegenwoordig de kraterspleet ligt en was, even als al de 

omliggende hoogten, met bosch bedekt. De bewoners waren van 

oudsher aan een onderaardsch geluid gewend, hetwelk zich van 

tijd tot tijd liet hooren en gedurende de uitbarstingen van den 

25 tot 50 palen van daar verwijderden Goentoer steeds het 

hevigste was. Behalve andere beken stroomde de Fjikoenir wit 

de. kloof des Galoenggoeng en stortte zich uit in de Tjilosseh. 

Rijk bebouwde vlakten omgaven den Z. en O. voet des bergs 

en eene menigte geïsoleerde heuvelen lagen daarin verstrooid. 

Op velen dezer heuvelen, zoo als op den G. Madipada, G. Gong en 

anderen in Singaparna lagen graven, beschaduwd door Cambodja 

en andere daar geplante boomen; anderen waren met bosch bedekt. 

De linker (N. 0.) helling van het Galoenggoeng-dal werd Passir 

goeroe, de regter (Z. W.) helling Passir pogor genaamd. 

De hoofdrivier Tjikoenir van dit dal verkreeg in de maand 
Julij 1822 (wegens sterkere ontwikkeling van zwavelig-zure 

dampen in die bergstreken , door welke zij stroomde) eene troe- 

bele melkachtige kleur, liet een wit bezinksel achter, werd 

zamentrekkend van smaak en verspreidde een’ zwavelachtigen 

reuk; (het water bevatte waarschijnlijk eene oplossing van zwa- 

velzure kleiaarde, die door sterkeren toevoer van zuiver water 

in de lagere bergstreken weder neêrplofte.) Na verloop echter 

van eenigen tijd werd het water weder helder ; (het uitstroomen 

der dampen vermeerderde; het water bevatte nu meer zuur en 

de kleiaarde werd niet meer neêrgeploft.) Hooger op bij eenen 

waterval en eene kom (baboelan) was het water warmer dan 

gewoonlijk. 
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Eensklaps den 8** October des middags ten 11, ure hoorde 
men eenen hevigen slag, waarvan de aarde dreunde, (eene ont- 
ploffing, die men zelfs tot in de verst verwijderde deelen van 
Java vernam), en men zag uit den Galoeggoeng: 

eene verbazend groote rookzuil met de snelheid des bliksems 
opstijgen, even snel im hoogte als omvang toenemen en in korten 
tijd eene volslagen duisternis over het land verbreiden, — 

de slagen die de aarde deden dreunen, verdubbelden, — 
hoopen slijk door den vulkaan uitgebraakt, vlogen hoog 
door de lucht en vielen ver van den berg neder, zelfs nog aan 
de overzijde van de Tjitandoi, tot op eenen regtlijnigen afstand 
van 10 palen !) van den krater, — de beken Tjikoemir Tji- 
losseh, Tjiwoelan en Tjitandoi zwollen tot geweldige modder- 
vloeden op, waarin men zelfs geheele woningen met nog levende 
menschen er in zag wegdrijven, — 

de kultuurvlakte rondom den Galoenggoeng werd tot op eenen 
afstand van zes palen, voornamelijk aan de oostzijde tusschen 
den berg en de Tjitandoi, met rookenden modder van blaauw- 
achtig-graauwe kleur overdekt, die alles, wat op de vlakte 
was, dorpen, bosschen van palm- en andere vruchtboomen enz. 
zoo hoog bedekte, dat men niets zag dan de oppervlakte van 
dien modderpoel, die door den heer van der Capellen te Singa- 
parna, niet ver van de Tjikoenir den 17 October bevonden werd 
tusschen 60 en 70’ hoog te zijn: — 

van de bosschen op het gebergte bleven slechts half verbrande 
stammen over, — eenige nader bij den berg gelegene streken 
en dorpen bleven echter bevrijd, dewijl de slijk hoog over 
dezelve heenvloog, — 

een man, die vlugten wilde werd door de kroon van een’ 
vallenden Cocospalm (kalappa boom) bedekt en gered, door dat 
de modder over hem als over een gewelf wegvloeide (de mod- 
der was dus ten eerste niet zeer vloeibaar en ten tweede niet 
zeer «heet;} 

1) Zoo luidt het berigt, evenwel bedraagt de regtlijnige afstand van den krater, 
oostwaarts tot de Tjitandoi niet meer dan zes palen (à 4800’ rijnl.) 

Ld 
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vuur en vlammen heeft niemand gezien, maar herhaaldelijk 
werden de donkere wolken door bliksemstralen verlicht, die op 
vele plaatsen insloegen en vele menschen doodden, — 

daarbij waaiden nog hevige stormen en rukwinden die huizen 
en boomen omverwierpen, !) — dit alles hield met steeds toene- 
mende woede 11/, uur lang aan, — 

te 5 ure viel aan de west- en zuidzijde van het gebergte 
tot op eenen afstand van 25 palen een regen van kouden modder, 
vergezeld van asch, die de grootste verwoesting aanrigtte, terwijl 
men in de nabijheid des kraters het vallen van roodachtig zand 
en steengruis waarnam, — 

te 4 ure namen deze verschijnselen in hevigheid af en te 5 ure 
werd alles doodstil, de berg werd weder zigtbaar en de lucht 
helderde op. (De eerste uitbarsting duurde dus drie uren.) 

Den Jer October (den volgenden dag) des morgens viel een 
aanhoudende regen, de vloeden bruisten al heviger en dreigden 
alles, wat nog niet onder den modder begraven was, te over- 
stroomen, — den 9, 10 en 41% October vlugtten dien ten 
gevolge vele menschen op de alleen staande heuvels in de vlakte 
waar de graven hunner voorouders lagen. Alleen op den G. Madia- 
pada b. v. bevonden zich 200 menschen, op den G. Gong meer 
dan 200 en op verscheidene anderen meer of minder. 

Den 12m October des avonds nam de regen in hevigheid 
toe, de vloeden, die reeds alle bruggen weggespoeld hadden, 
stegen hooger en hooger, — 

ten zeven ure hoorde men weder eene geweldige ontploffing, 
alles daverde ten gevolge van den schok, die nog door twee 
anderen gevolgd werd. De nacht was stik donker, — het plassen 
des regens, het bruisen der vloeden, het loeijen van den storm, 
het neêrploffen der rotsklompen, het rollen van den donder 
verdoofden het angstgeschrei dier arme ongelukkigen, die op de 
graven hunner vaderen eenen helaas al te zekeren dood zoch- 
ten te ontsnappen. 

t) In het laatste algemeene rapport wordt van deze rukwinden geene melding 
gemaakt. 
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Vooral in dezen nacht, (van 12 op 15 October) werden 

bijzonder vele rotsklompen met nieuwe hoeveelheden modder 

en water uitgebraakt, en deze vreesselijke rots- en slijkstroomen 

stegen zoo hoog dat eenigen van die heuvelen, b. v. de Madi- 

apada, Gong enz. waarop duizende Javanen gedacht hadden 

eene veilige schuilplaats te vinden, bedolven, overstroomd, ja 

zelfs medegesleept werden en slechts de grooteren, waarop de 

overige bevolking eene wijkplaats had gezocht, te midden dezer 

algemeene omkeering staan bleven. Eerst verscheiden dagen later 

werden deze ongelukkige vlugtelingen verlost die half dood van 

honger en ellende waren. Het aantal der op deze wijze omge- 

komenen wordt op 2000 geschat, zijnde de helft van het geheele 

getal der bij dezen ramp gedoodden. Daar deze heuvels door 

de geheele vlakte verspreid liggen, zoo is het zeer waarschijnlijk 

dat allen, die vlugten konden, hier de wijk namen, als zijnde 

de eenigste hoogten in de nabijheid der dorpen, en dat zonder 

hun bestaan misschien in plaats van twee duizend, wel twintig 

duizend menschen hun graf zouden gevonden hebben. 

Den 15% October werd men gewaar, dat de vorm van het 

Galoenggoeng-dal en zijne omliggende hoogten geheel veranderd 

was; men zegt dat eerst bij de uitbarsting van dezen nacht 

(van den 12% op den 45%) de kraterkloof hare tegenwoordige 

gedaante verkregen heeft, (diep en door steile wanden begrensd. 

Waarschijnlijk werd zij door het instorten der zijdelingsche hel- 

lingen, die de stof tot die steenstroomen leverden, slechts ver- 
wijd; ook kon men wat in den krater plaats greep, gedurende 
de vorige dagen niet zien.) 

Den 16% October des avonds tusschen 9 en 11 uur en ook 
nog den 17% hoorde men een nieuw onderaardsch ì 
in den berg, dat zich van tijd tot tijd herhaalde. * j 
Om de duizenden die gewond of verbrand waren uit den mod- 

der te redden, als ook om den voet der bergen b. v. den Lingkong 
te bereiken, op welke nog vele half verhongerden naar verlos- 
sing uitzagen, legde men op de oppervlakte bamboesriet in 
verscheidene lagen boven elkander en vormde als het ware brug- 
gen, om zoo doende over den nog heeten modder te kunnen gaan. 
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Eerst den 18tr October was het water der beken zoo ver 

gevallen, dat men dezelve kon oversteken om de hoofdplaats 

van het distrikt Singaparna te bereiken. Een groot gedeelte 

van dit distrikt was door het buiten zijne oevers getreden wa- 

ter in een meer herschapen en nog veel later herhaalden zich 

overstroomingen van dien aard; (omdat het op vele plaatsen 

door modder en rotsklompen opgestuwde water niet overal in 

eens afliep, maar op verschilende tijden, dan eens hier, dan 

daar, zich eenen weg baande.) 

Den 12% November zag men nog slechts witochijge. dare 

uit den krater opstijgen (even zoo als nog t 

Het was eerst op Î Januari 1825, dat mente paard over het 

nieuw ontstane terrein konde ken De meeste lijken vond van 

der Capellen in de nabijheid der gedeeltelijk verwoeste dorpen ; 

(dit strekt ten bewijze, hoe snel de gebeurtenis plaats greep, 

want deze ongelukkigen werden zonder twijfel bij het begin 

van hunne vlugt door der dood overvallen). Men vond het lijk 

eener moeder, die hare doode kinderen nog aan de hand had, en 

een zuigeling lag nog levende aan de borst van het lijk eener andere. 

Zie hier eene opgave der bij deze verwoesting gedoodde 
menschen en dieren en vernietigde plantaadjen en velden. 

= |Rijstvelden naar het 

Ss lg E OMGEKOMEN VEE. gemiddedbeng KOFFIJBOOMEN. 

District. % E: CELELNELE nt Bn enn 

E © © 1 © 

SALE BEE Jan |P | vermeer. mecha 
Eu ed | B 

Singaparna en 
Indihiang. . . | 80/2612| 66|128 4031597) 1859 | 4215 | 462,000 | 1322,000 

Tassik Maleio en 
Tjidojang. .. 8 leed bo po al 5 va N Je pe aal eb en 5 281,000 |_856,000 

Radjapollo. .….. { 9 9 —| —| H4| 4 — B — _{ 151,000 

Re ste et 

Totaal . .144/4011/105/140[713|958| 2983 | 5361 | 743,000 2,606,000f 
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De slechts beschadigden niet medegerekend, werden in 

Singaparna en Indihiang 27 en in Tassik maleio en Tjidojang 

14 waterleidingen geheel vernield. Singaparna en Indihiang, 

voornamelijk het laatste, leden het meest. Al de verwoeste 

districten behooren tot de afdeeling Soemedang, welke hier 

aan Soekapoera grenst. Twee districten der afdeeling Limbangan 

(Garoet,) namelijk Baloeboer en Wanaradja leden slechts 

doordien 165, 000 koffijboomen beschadigd werden. » 

Tot dus verre volgens de berigten. 

Wat de uitdrukkingen «brandende modder» vermengd met 
vontvlamde zwavel» betreft, die op eene plaats in de berigten 
voorkomen, moet men zich wel wachten daar iets anders onder 
te verstaan dan heeten modder. Dit zijn gewone uitdrukkingen 
van personen, die zich vuurspuwende bergen niet zonder vuur, 
vlam en zwavel kunnen voorstellen. Zoo wordt op eene andere 
plaats als eene groote merkwaardigheid vermeld, dat men bij 
deze uitbarsting noch vuur noch vlammen gezien heeft. Men 
maakt ook melding van «even zulke pyriten als in den krater 
van den Papandajang gevonden worden,» ik heb evenwel op 
het uitwerpingsterrein van geen dezer beide kraters, zwavelkies 
kunnen ontdekken. Indien het er voorkomt, dan toch zeker 
uiterst schaars. 

Mijne vroeger (zie boven) medegedeelde beschrijving der 
uitbarsting steunt op de hierboven staande daadzaken, door 
een naauwkeurig onderzoek uit de aangehaalde deels officieele 
berigten verkregen. Ik ke seog: hek en ojee 
gaande de toedragt dezer z 
en den oorsprong der uitgeworpen stof. 
_Dat de Galoenggoeng reeds van oudsher een vulkaan geweest 

is en reeds voor 1822 eenen zijdelingschen spleetvormigen 
krater had, even als de Salak, Malabar, Lawoe en Merbaboe 
wordt 1, reeds waarschijnlijk idheaakt door die berigten, die 
gewag han van de dalkloof der Tjikoenir; 2, behoort deze 
berg tot eene trachiet-keten, die nog een? werkenden, zeer nabij 
gelegen krater, den Telaga-bodas heeft; 5, de omstandigheid 
dat vele duizende geïsoleerde heuvels in de gemelde vlakten 
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rondom den voet des Galoenggoeng reeds voor 1822 bestonden, 
en dat deze heuvelen uit vulkanische uitwerpselen zamengesteld 
zijn, verheft die stelling bijna tot zekerheid. Reeds vroeger 
(zie den Papandaijang) merkte ik op dat in de digte oorspron- 
kelijke wouden van Java, fumarolen en solfataren eeuwen lang 
(zoo als b. v. de Arkopoero) kunnen smeulen, zonder dat hun 
aanwezen bekend wordt; en hoe spoedig is eene uitbarsting 
op Java vergeten! — geen Javaan weet tegenwoordig iets meer 
van de uitbarsting van den Di-eng in 1786, waarbij een dorp 
verzonk, noch vande geweldige issie van den Kanggit 
in 1586. 

Zamenstelling en ligging van het viëtubgigirtndde 
Ik onderzocht in September 1846 nog eens «den grond der 
tienduizend bergen,» zoo als men hem noemen kan. Ervarene 
Javanen weten zeer goed de nieuwe in 1822 ontstane heuvelen 
van de ouderen te. onderscheiden, die reeds vóór de uitbarsting 
bestonden, hoewel beiden, wat aangaat ligging, grootte en vorm 
even zeer op elkander gelijken als oude en nieuwe molshoopen, 
en ook op dezelfde wijze uit steenklompen zamengesteld zijn. 
De meest verwijderde heuvelen liggen in eene Z. O. rigting 
van den G., 2 palen aan gene zijde van Tassik maleio, beoosten 
de beek Tjiloeman (benoorden den grooten weg) en van daar 
af worden zij naar den berg G. toe steeds talrijker ; zuidwaarts 
strekken zij zich uit tot aan de dalgroeven waarin de Tjitantell 
en de Tjiwoelan stroomen, oostwaarts tot aan de Tjitandoi (slechts 
enkelen liggen aan de linker of overzijde van deze rivier) en 
noordwaarts worden zij tot aan de grenzen van het district 
Tjiawie aangetroffen. In sommige streken b. v. in het zuiden 
van Tassik maleio, tusschen deze plaats en het punt, waar de 
weg naar Singaparna en Oud-Soekapoera zich verdeelt, alsmede 
in ‘die streken door welke de Tjimceloe westwaarts van Indihiang 
stroomt, liggen zij ver uit elkander en zonder eenige orde in 
de leken verstrooid, en het is vergeefsche moeite er eene 
bepaalde rigting naar rijen in te zoeken. 

Het zoude een ondankbare arbeid, maar toch niet le 

belang zijn, naauwkeurig het aantal en den kubiekinhoud dezer 
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heuvelen te bepalen, ten einde daarna eeuigzins de waste stof te 
kunnen begrooten, door den Galoeng uitgeworpen. Ik schatte 
hun getal op ongeveer 10,000, eer nog meer dan minder. 

De vlakte, waarin zij liggen, strekt zich uit Z. O. tot N. 0. 
waaris om den voet des bergs, die uit de bergketen naar het 
Z. O. vooruitspringt, Gemelde vlakte maakt een gedeelte uit 
van de groote dalvlakte, die ten westen begrensd wordt door de 
van het Z, naar het N. loopende Galoenggoeng keten, en ten 
oosten door den veruitgestrekten breed-kegelvormigen Sawal. 
Het is merkwaardig dat dit dal zelfs aan de noordzijde, waar het 
door de van het O, naar het W. loopende bergketen van Melambong 
wordt ingesloten, bijna geheel vlak is en zich weinig boven de 
oppervlakte der zee verheft. Hier liggen b. v. de dorpen Tjiawie 
1580’ (hetwelk nog veel hooger gelegen is dan het diepste punt 
van de dalbedding aldaar), Tassik maleio 1000’ (dit is de gemid- 
delde hoogte der verwoeste districten Indihiang en Singaparna), en 
zes palen O. Z,O. waarts van daar Manondjaia 785’ (tegenwoordig 
de hoofdplaats van Soekapoera.) | 

De hoofdrivier Tjitandoi stroomt van het N. naar het Z. door 
het dal, veel digter bij den voet van den Sawal dan bij den 
Galoenggoeng, zoo rustig dat zij met schuiten bevaarbaar is. 
De Tjiwoelan daarentegen is een wilde bergstroom. 

Dit dal benevens gemelde vlakte (waarin het zich naar het Z. en 
Z. W. voortzet) zijn nu geheel bebouwd en vormen bijna eene 
enkele sawa, waarin talrijke kleine boschjes van kokospalmen 
en andere vruchtboomen, die de hutten der dorpsbewoners 
beschaduwen, verstrooid liggen. Daar tusschen vindt men hier 
en daar een indigo veld, terwijl de oorspronkelijke wouden tot 
de hoogste bergnokken van den Galoenggoeng en Sawal terug 
gedrongen zijn. — De in 1822 uitgeworpen asch is in het tijds- 
verloop van 24 jaren in den vruchtbaarsten bouwgrond her- 
schapen, zoodat men de voren der ploeg tot digt rondom den 
voet der heuvelen kan zien; eenigen dezer heuvels zelfs zijn 
geheel bebouwd. Slechts op enkelen der grootsten verheffen 
zich nog kleine groepen boomen van het oorspronkelijk woud, 
die de (aldaar liggende) heilige graven beschaduwen en de laatste 
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overblijfselen zijn dier wouden, die weleer de geheele vlakte 

bedekten. 4) 

In het oosten heeft deze vlakte eene flaauwe helling tot aan 
de Tjitandoi, in het zuiden tot aan de diepere dalvormige bed- 

ding van de Tjiwoelan en in de rigting naar het Z. W‚ neemt 
zij eveneens zacht en langzaam in hoogte af en gaat ongevoelig 
over in de bedding van de Tjitjantell, die strijkelings langs 
den voet van het lage, maar uitgestrekte zuidergebergte van 
het O. naar het W. vloeit en zich in de Tjiwoelan ontlast. Hier 
in de bedding der Tjitjantell neemt dus deze hellende vlakte 
een einde, begrensd door den voet van het zuidergebergte, 

Reeds op het eerste gezigt vallen de vele honderde heuvelen 
in het oog, waarmede deze vlakte bezaaid is. Zij staan bijna 

allen geheel op zich zelf en hebben dezelfde regelmatige gestalte 
en grootte. Van de vier zijn er ten minste drie breed- klokvor- 
mig of. hemispherisch-klokvormig en slechts een op de vier 

wijkt van dezen vasten vorm af en is onregelmatig van gestalte 

b. v. langwerpig of kegelvormig en alsdan steiler. De meesten 
zijn tegenwoordig met kort gras en kreupelhout bedekt en 

hebben voor het grootste gedeelte eene gemiddelde hoogte van 
45’, slechts enkelen bereiken 100’ of blijven beneden de 45. 
Zij bestaan allen zonder uitzondering uit hoekige, vulkanische 

rotsklompen van verschillende grootte, wier tusschenruimten 
aangevuld zijn met diezelfde bruinachtige aarde aan welke de 

omliggende velden hunne vruchtbaarheid te danken hebben. 
Aan deze aarde en aan de verweerde korsten der rotsklompen 

kan men de oude steenbergen van die, welke eerst in 1822 
ontstaan zijn, onderscheiden, terwijl dn kenteekenen mede het 
verschil aanwijzen tusschen het uitwerpingsterrein van 1822 en 
die gedeelten der vlakte, die in 1822 niet overstroomd werden; 

want in de in 1822 ontstane bergen en vlakten, heeft eene don- 
kergraauwe kleiachtige aarde de overhand, welke met water 
vermengd eene zwartgraauwe tint aanneemt en als slijk van den 

1) Na de demen verwoestende uitbarsting, welke het groote g getal der oude 

heuvelen vorm 
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berg afstroomde. De steenen van 1822 daarentegen zijn zeer 

frisch van uiterlijk en ook op hunne oppervlakte nog niet ver- 
weerd. Ook treft men op de door hen gevormde heuvels, als 

ook op den moddergrond van 1822 slechts eene jonge planten- 

groeì aan (allanggras en klaga of jong struikgewas), terwijl op 

de oude bergen steeds humus gevonden wordt, en, als ook de 

wouden zelve reeds nedergeveld zijn, dan ten minste nog wor- 

tels en stronken van groote boomen. 

Al heeft de aarde der oude heuvels denzelfden oorsprong , zoo 

is zij toch door ontbinding en vermenging met verrotte planten- 

deelen zeer veranderd; de steensoorten van beiden zijn evenwel 

volmaakt dezelfden, voornamelijk eene trachiet-soort met veel 

veldspath, weinig hornblende, onverweerd en in scherphoekige 

stukken voorkomende, die in grootte van een? halven tot 10 voet 

afwisselen, hoewel de meesten uit blokken bestaan van 2 tot 5 

voet in doorsnede. 

De eerste uitbarsting van den inves moet naar den 

tweemaal zoo grooten afstand, dien even groote en zware rots- 

massa’s bereikten, te oordeelen, tweemaal heviger geweest zijn 

en, wanneer de vlakte toen reeds bevolkt was, de bevolking 

geheel vernield hebben. +) 

De uitbarsting van 1822 verspreidde hare rotsklompen slechts 
14 zoo ver; zij bereikten Tassik maleio niet, welks hutten 

gedeeltelijk b. v. in het westelijk uiteinde der stad, tusschen 
oude steenbergen gebouwd zijn en toch kwamen er 4000 

menschen bij om. De meeste steenbergen van 1822 ontstonden 

nne van den Galoenggoeng in de rigting van het dorp 

‚ in streken door welke thans de Tjimoeloe stroomt. 

Nadir: ik de berigten in de Javasche Courant van 1822 en 

1825 gelezen had, waarin een paar malen de uitdrukkingen 
«brandende modder en ontvlamde zwavel» voorkomen, heb ik 
het uitwerpingsterrein op vele plaatsen in 1857 en 1846 onder- 

d ok De whitei waarmede deze zacht-hellende vlakten onder water gezet 

kunnen alzoo hare geschiktheid voor den rijstbouw, alsmedeseene nog 

niet geheel nn volksoverlevering maken dit zeer waarschijnlijk. 
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zocht en kan stellig verzekeren, dat behalve vulkanische asch, die 
met water vermengd in modder was overgegaan en voornamelijk 
uit kleiaarde met kiezelaarde en een weinig ijzer-oxijde bestaat, 
slechts zand, steengruis en trachiet- of dolerietachtige rotsklompen 
uitgeworpen werden en dat geene andere uitgeworpene stoffen 
in_ noemenswaardige hoeveelheden voorkomen. De dampen 
moeten bijna uitsluitend waterdampen geweest zijn en zijn 
waarschijnlijk tegelijk met zwavelig-zuur gaz uit den krater 
gestegen. Wanneer op enkele plaatsen van het uitwerpings- 
terrein sporen van zwavel en zwavelkies mogten gevonden worden, 
zoo zal dit niet kunnen bevreemden; maar stellig zijn zij aan de 
overige bestanddeelen zeer ondergeschikt, daar het mij niet 
gelukte, buiten den krater zelven, het minste spoor daarvan aan 
te treffen. 1) | ° 

Slechts weinigen der steenbrokken zijn geheel of gedeeltelijk 
poreus en verslakt of onvolkomen tot lava versmolten, en meer 
dan ®/o derzelven bestaat uit die niet poreuse, vaste vulkanische 
steensoort, waaruit, in oneindige zonder grenslinie in elkander 
overgaande varieteiten, zoovele bergen, bergketens en kegelber- 
gen met of zonder krater op Java zamengesteld zijn. 

Deze duizende steenbergen, uit myriaden van afzonderlijke 
stukken (vulkanisch bergpuin) bestaande, doen zich dus voor 
als de stof waaruit de verbrokkelde bergwand zamengesteld 
was, wiens plaats tegenwoordig ingenomen is door de groote 
kraterspleet, die wijdgapende en als ’t ware dreigend op het 
uitgestrekte tooneel der verwoesting nederzict. 

Aan den voet der zuidelijke gebergten van Soekapoera stroomt, 
omstreeks 81/2 paal (regtlijnig) van den krater des Galoenggoeng 
verwijderd, bijna van het O. naar het W. de Tjitjantell, tot wier 
bedding de met heuvels bedekte vlakte gelijkmatig afhelt met 
eene glooijing, die naauwelijks 2 en in de hoogste streken nog geen 
4 graden bedragen kan. Tot hier stroomden de uitbarstingsstoffen, 
beken en rivieren opstuwende en zich waarschijnlijk aan. den 

') Eenige flesschen gevuld met den modder van 1822, alsmede met aarde van het 
oude terrein en een dozijn rotsstukken van verschillende bergen afgeslagen, heb ik 
ter nadere onderzoeking der bestanddeelen naar Europa gezonden. 
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voet van dit gebergte ophoopende, tot dat de gezwollen beken 

ze grootendeels weder wegspoelden. *) 

In de nabijheid van de Tjitjantellkloof daalt de vlakte sterker, 

en daar vindt men ook de meeste steenheuvels in de lengte 

uitgestrekt. 
Ten einde een vast punt bij de beoordeeling der heuvel 

massa te verkrijgen, heb ik gepoogd de grenzen van het uitbar- 

stingsterrein, zoo ver het van den voet des Galoenggoeng af nog 

met steenhoopen bedekt is, te bepalen en op kaart te brengen, 

en heb daarvoor eene oppervlakte verkregen van 45 vierk. palen 

(een paal is 4800’ rijnl.) De regtlijnige afstand bedraagt volgens 

die opname: van den krater oostwaarts tot de Tjitandot 4 palen, 

tot de Tjitjantell 8 palen en tot waar de laatste heuvelen liggen, 

(namelijk 2400’ aan gene zijde van de Tjiwoelan) 10 palen. 

Gemiddeld kan men aannemen dat elke heuvel kegelvormig 

is en eene hoogte van 40’ en aan de basis eenen diameter heeft 

van 100. De kubiekinhoud bedraagt dus 104.640’ kub. Nu staan 

er op elke 1000 in ’t vierkant minstens , hoogstens 25, gemid- 

deld 15 zulke heuvels; bijgevolg 545 op elke vierk. paal 

(à 25,040,000 D'). Dit geeft dus voor de 45 palen, waarop 
wij de vlakte begroot hebben, eene som van 15,525 heuvels of 

steenbergen , geemeenlijk eenen kub. inhoud hebbende van 

1624,556,000. Stellen wij nu dat, de een door den ander, de 
de eh oante slechts 2 banks: breedte en lengte heben, 

dan krijgen wij voor elken heuvel 15,080 zulke brokken : dus 

moet de vuurberg, behalve de slib, meer: dan 205 millioenen 

dergelijke steenen hebben wihedhmakt, | 

De oppervlakte die in 1822 tot op eene gemiddelde hoogte 
van 50’ met slib bedekt werd , bedraagt naar eene waarschijnlijke 
begrooting 10 kwadraatpalen, en de uitgeworpen slib bijgevolg 
6912 millioenen kubiekvoet, waarin echter vele steenen liggen. 

Men herinnere zich, dat de Goentoer, den 4ter Januarij 1845 
bij eene kleine hek attienanne 550 millioenen centenaars en de 

*) Vele deelen der vlakte werden ook door overstrooming en wegspoeling weder 
van den graauwen modder gezuiverd, die slechts op de geheel vlakke plaatsen in 
aanzienlijke dikte liggen bleef, / 
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Tomboro, in de maand April 1815, volgens waarschijnlijkheid 
9,056,195 millioen kub. voet asch uitwierp, waaruit 570 bergen 

„zoo groot als de Goentoer (à 25000 millioen kub. voet) zamen- 
gesteld zouden kunnen worden; nu zou met den modder des 
Galoenggoeng, die was blijven liggen, nog geen derde van zulk 
eenen berg en met de steenen naauwelijks 1/4 deel kunnen ge- 
vormd worden. Verder bedroeg de lava, die in het jaar 1783 
op IJsland uitstroomde, 18714240 millioen kub. voet, zoodat 
de uitgeworpene massa van den Galoenggoeng hiermede verge- 
leken, zich slechts zeer klein voordoet en het begrijpelijk wordt, 
dat de buitenwand des bergs alleen reeds voldoende geweest 
is, de stof tot deze steenhoopen te leveren. 

Toedragt der gebeurtenis. De groote afstand waarop deze 
rotsbrokken in de slechts weinig hellende vlakte vooruit geschoven 
zijn, bij de uitbarsting van 1822 regtlijnig tot op een’ afstand 
van ten hoogste vier palen tot aan deze zijde van Indihiang, — 
en bij de oudere uitbarsting meer dan 10 palen ver, tot be- 
oosten de Tjiloeman, heeft veel overeenkomst met bergver- 
schuivingen of bergverzettingen, die ook somwijlen door de 
zwaarte der nog volgende en daarop drukkende massa’s, tot 
ver in de vlakte voortgeschoven worden, (zoo als in de maand 
Julij 1845 op den grooten weg zuidwaarts van den berg Mis- 
sigiet, plaats greep. :) 

Wanneer men eenen of eenigen der afzonderlijke bergen, 
die elk uit vele duizende steenbrokken bestaan, op zich zelven 
beschouwt, dan zou het ver vooruitdringen, het voortrollen der 
hoekige rotsblokken waaruit zij zamengesteld zijn, in eene bijna 
vlakke streek, even zoo als het aanwezig zijn van de zoogenaamde 
erratische blokken in het noordelijke Europa, onverklaarbaar 
zijn, neemt men evenwel aan, dat zich de geheele vlakte, het 
geheele met puin bedekte land bewogen of verplaatst hebbe, 
van den 5590’ hoogen krater af, uit welken onophoudelijk op 
elkander volgende stoffen uitstroomden, zoo wordt deze zwa- 
righeid opgelost. | 

!) Zie het 3de Hoofdstuk der 2de Afdeeling. 
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De scherphoekige vorm van bijna alle brokken bewijst dat de 

wrijving niet sterk of niet lang van duur kan geweest zijn; zij 

werden ook inderdaad gedeeltelijk gedragen, en door de slib 

of ten minste door dik modderig water, in eenen zwevenden 

toestand gehouden. Dit wordt bevestigd zoowel door de berigten 

der Javanen, als door de, in de steenhoopen van 1822 nog 

voorhanden donker-graauwe aarde, die van deze slib overbleef 

en de ruimten tusschen deze steenen grootendeels aanvulde. De 

Javanen verklaren hunne opeenstapeling tot heuvelen op de vol- 

gende wijze: wanneer de rotsbrokken van 2, 5 tot &’ diameter, 

die door de modderstroomen medegevoerd werden, op een of 

ander voorwerp dat in hunnen weg lag stuitten, b. v. op eenen 
boomstronk of een’ daar liggenden steen, dan hoopten zij 

zich op, nog anderen later door den stroom medegevoerde stee- 

nen stapelden zich daarboven en groeiden zoo, door steeds 

nieuwe toevoer, eindelijk tot hoopen en heuvelen aan: terwijl 

het vloeibare gedeelte der uitgeworpen massa, de slib, met uit- 

zondering van die welke tusschen de steenbrokken bellóte of 

in de holligheden des bodems, of op de geheel vlakke plaatsen 

liggen bleef, langs beide zijden der steenhoopen wegvloeide 

en zich verwijderde. Aldus bleven na het afloopen der slib (die 

dus even zoo hoog als deze heuvelen moet gestaan hebben) 

vele duizenden nieuw ontstane, halfrond-kegelvormige, op zich 

zelf staande bergen achter, die even als molshoopen op de 

vlakte rustten en voor het grootste gedeelte dezelfde hoogte en 
grootte moesten verkrijgen, daar allen door dezelfde krachten 

en onder gelijke omstandigheden ontstonden. 
Deze hoogte was evenwel beperkt en kon eene bepaalde grens 

niet overschrijden, daar zij afhankelijk was van: 1. de grootte 

der rotsklompen; 2. de hoogte van het niveau des modderstrooms:; 

5. den graad van gebondenheid der slib en de hoeveelheid vaste 

stof (asch) daarin voorhanden; 4. den hoek van helling (verval) 
der, vlakte en de daarvan afhangende snelheid van den stroom 

der bewogen massa. (Zoo is dan ook hunne hoogte gemiddeld 
40 voet en overtreft nimmer de 100.) 

Niettemin, blijft de regelmatige vorm van ten minste drie 
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vierden dezer heuvelen onder deze omstandigheden zeer opmer- 

kelijk, daar zij aan de eene zijde niets meer dan aan de andere 

overhellen; men moet dit toeschrijven aan de werking der 

zwaartekracht op de los door een geworpene (hoekige) steenbrokken 

en meer bijzonder aan de taaije slib waarmede zij overgoten 

werden. 

Deze verklaring van het ontstaan der steenbergen komt uit 

met de mededeeling van eenige wel onderrigte Javanen, die 

getuigen waren van de uitbarsting in 1822 en mij verzekerden 
dat hunne verklaring op waarneming gegrond was. Alzoo bleven, 

wanneer men zich de gebeurtenis aldus voorstelt, van de uitge- 

worpene stoffen alleen de waste bestanddeelen op de vlakte liggen, 

namelijk de steenen, onder de gedaante van op zich zelf staande 

heuvelen, terwijl het grootste gedeelte der slib verder vloeide 

en door de beken tot in zee gevoerd werd. (Door het aanslibben 

der diepere plaatsen, verkreeg het terrein waarschijnlijk eerst 

die volmaakt effene oppervlakte, waardoor het zich thans onder- 

scheidt.) 

Volgens uitdrukkelijke verklaring van ooggetuigen, is de slib 

uit den krater gestroomd en slechts voor een klein gedeelte ne- 

dergevallen, terwijl de hoeveelheid uit de lucht nedergevallen 

steenen nog geringer en het voornamelijk asch was, die door 

den vuurberg uitgebraakt tot op verre afstanden door de lucht 

vloog. 

De schoonste ontblootingen dezer steenhoopen vindt men tus- 

schen Indihiang en Tassik maleio, daar, waar de beken Tjimoeloe 

en Tjitandoi zich in diepe kloven eenen doortogt gebaand hebben. 

Verscheidenen zijn daar aan een verbonden, anderen hebben 

eene steil kegelvormige gedaante; enkelen worden ook aan den 

linker oever der diepe Tjitandoikloof aangetroffen, en het is 

duidelijk dat bij de eerste uitbarsting des bergs, van welke deze 

heuvelen dagteekenen, de genoemde rivierkloof op de hoogte 

van Indihiang eerst geheel met uitgeworpen stoffen opgevuld en 

verstopt moet geweest zijn, voor dat deze rotsmassa’s tot op 

den voet van den Sawal (aan de overkant der kloof) konden 

geraken. 
11 
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Aldus werd de Tjitandoi, de voornaamste watergeleidster van 
het laagste gedeelte des dals, in haren loop gestuit, het geheele 
dal (boven die verstopping) onder water gezet, en door aan- 

slibbing die in het oogvallende vlakheid van de dalbedding te 
weeg gebragt. Zoo slechts kan men verklaren waarom, boven 
de plaats waar ik veronderstel dat deze dam bestond, het water 
zoo weinig verval heeft dat de bewoners der oevers van de Tji- 
tandoi met schuiten dezelve bevaren, terwijl zij lager een brui- 
sende bergstroom is. Om zich eene duidelijke voorstelling te 
maken van de geweldige omkeeringen die vulkanische over- 
stroomingen en dien ten gevolge aanslibbingen op Java te 
weeg brengen, moet men wel in het oog houden dat vulkanische 
asch, die uiterst fijn en toch zeer zwaar is, zich gemakkelijk 
met het water verbindt en dat de uitgewörpene hoeveelheid 
van zulke asch oneindig groot was. 

Even zulke geïsoleerde heuvels, uit vulkanische steenbrokken 
bestaande, vindt men aan den N. oostelijken voet van den Soem- 
bing en Ei-ang, alsmede rondom den Z. Z. oostelijken voet des 
Goentoer naar den Poetrie toe, en in eene lange reeks van het 
ende van eenen N. oostelijken zijtak des Agong af tot aan de 
overzijde der Tjimanok, naar Wanakarta toe voortgeschoven. 
Zij herinneren aan de grootere kalkbergen des G. Seboe bij 
Djocjokarta, welke dezelfde halfbolle gedaante hebben. Deze 
gelijke vorm is evenwel bij beiden op zeer verschillende wijze 
verkregen, bij dezen door bruisende, verwoestende krachten en 
bij genen door het langzame, rustige voortbouwen van vreedzame 
koraaldieren. 

De oorsprong der steenklompen, waaruit die duizende heu- 
velen gevormd zijn, als een deel hebbende uitgemaakt van den 
bergwand des Galoenggoeng zelf, is minder moeijelijk aan te 
wijzen dan die van de slib. De hoekige vorm der stukken, die 
geene eigenlijke lava zijn, maar dezelfde trachietsteen waaruit 
de geheele keten bestaat, als ook de ligging en gedaante der 
kraterkloof, die zich aan het oog vertoont als een aan de berg- 
helling ontbrekend stuk, kenmerken deze steenen als brokken 
van den verbrijzelden bergwand: (waarmede overigens ook soort- 
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gelijke trachietische lavabrokken, door den krater zelf uitge- 
worpen, kunnen vermengd zijn.) 

Het geldt hier de beantwoording der vraag : vloeiden de slib 
en het water, waardoor het dal overstroomd werd, onder dien 
vorm uit de vulkaan-schacht, kwamen zij uit het binnenste 
der aarde, of kwam het water van buiten en vermengde het zich 
eerst in de kraterkom met de vulkanische asch tot modder? 

Het kan nimmer mijne bedoeling zijn te ontkennen, dat het 
eerste in ’t algemeen mogelijk zij, maar wel, aan te toonen, 
dat bij de voorbeelden, die Java ons van zulke gchoertenien 
heeft geleverd, het voahenbn zijn van groote hoeveelheden 
almospherisch water in de kraterkommen meer dan voldoende 
is, om die verschijnselen te verklaren. 

Sedert ik de kraters van deze slib en water uitbrakende bergen 
en de daarin gelegen groote meren gezien heb, alsmede die aan- 
zienlijke, nog hoogere woudgebergten, walke deze ketels van 
alle zijden omringen, en die afstroomende beken ‚ waarvan het 
water zelfs gedurende den zoogenaamden droogen mousson nooit 
geheel opdroogt, — ben ik ten volle overtuigd dat a/ het water, 
uit den Ihdjeng den 16e Januarij 1817, uit den Kloet in 1825, 
alsmede uit den Galoenggoeng in 1822 gestroomd, zijnen oor- 
sprong uit den dampkring en niet uit het binnenste des vulkaans 
had. Ik wil beproeven dit met bewijzen te staven. 

1. In alle kraters op Java, waarvan water-uitbarstingen bekend 
zijn, liggen meren (b. v. in den Tankoeban Prauw, Galoenggoeng, 
Kloet, Ihdjeng.) 

2. De hoeveelheid uitgeworpen water en slib, staat in ver- 
houding tot de grootte der meren. Die in den Kloet en Ihdjeng 
zijn groot en diep, en de overstroomingen uit deze kraters, 
strekten zich verder dan tot den voet des bergs uit. De modder- 
poelen, die ik in 1857 in den Tankoeban Prauw vond, zijn klein 
en de slikuitbarsting van den 27**" Mei 1846 overschreed nog niet 
eens de grenzen der hoogste streken van de helling des vul- 
kaans, aan de O. en Z. oostzijde. (Zie boven.) 

5. In het jaar 1857 lagen nog in den Galoenggoeng twee 
„ kleine meren, en het bestaan van eenen aan beide zijden door- 
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brokenen dwarsdam in de kraterkloof doet het vermoeden ont- 
staan, dat vóór 1822 de geheele krater met water gevuld was. 

4. Water- of slik-uitbarstingen zijn op Java slechts van die 
vulkanen bekend, in wiers krater meren liggen. Behalve de 
bovengenoemden behooren nog tot deze soort de Kawa Patocha 
en de Telaga bodas, van welke beiden geene uitbarstingen be- 
kend zijn, dus te zamen zes. De overige talrijke vulkanen, in 
’t geheel 57, in wier kraters geen water voorhanden is, ondergaan 
slechts drooge of vuur-uitbarstingen; deze regel is zonder uit- 
zondering. +) 

Het is mogelijk dat de rotskam, door mij dwarsdam genoemd, 
het overblijfsel van den Z. O. kratermuur is, die bij de uitbar- 
sting vergruisd werd, ja dit is zelfs zeer waarschijnlijk, wanneer 
men zich die duizende, uit trachiet bestaande rotsbrokken 
herinnert, die slechts door de vergruizing van belangrijk groote 
bergmassa’s kunnen zijn ontstaan, en wanneer men de ver- 
klaring der Javanen niet uit het oog verliest, dat de vorm 
des bergs, na de uitbarsting, geheel veranderd was en dat 
vroeger op dezelfde plaats, waar nu de ontzettend groote kra- 
terspleet ligt, slechts een dal bestond. Is deze gissing nu 
gegrond en de dwarsdam het overblijfsel van het Z. oostelijke 
gedeelte des kratermuurs, dan moet de krater voor 1822 van 
alle zijden ingesloten d.i. ketelvormig geweest zijn en moet we- 
gens de groote hoogte die de nu nog staande wanden tot 1500 voct 
boven den kratergrond bereiken, toen een zeer groot meer 
bevat hebben. 

Het water van zulk een meer, plotseling zich uitstortende, 
is alleen reeds voldoende om eene groote overstrooming te 
veroorzaken. Het kan reeds vroeger modderig geweest zijn, 
«oo als het water in den Tankoeban Prauw, en het kan (zoo 
als dit in den Telaga bodas en nog sterker bij het heete meer 
in den Ihdjeng het geval is) heet geworden zijn zonder te 
verdampen, evenmin als zulks bij de twee bovengenoemde 
kraters plaats heeft wegens den aanhoudenden toevoer van 

1) De overige bewijsgronden vindt men bij den Kloet en Idhjeng. 
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versch water, van de hoogere ringvormige bergen rondom 

afstroomende. Toen het nu, den 8*r October des middags, 

bij de eerste opstijging der damp- en aschkolom in de krater- 

kolk opgestuwd werd, kan het zich met een gedeelte van deze 

asch vermengd hebben en gedeeltelijk uitgeworpen en omhoog 

geslingerd, gedeeltelijk over den rand geloopen en uitgestroomd 

zijn, zonder dat de dam verbrijzeld werd. De berigten ver- 

melden stellig, dat deze geheele uitbarsting slechts zeer kort, 

ten hoogste twee uren, geduurd heeft. 

Toen de uitbarsting bijna geëindigd was, viel ten drie 

ure behalve slib ook een drooge aschregen. Hoe kon dit 

mogelijk zijn, wanneer men aanneemt, dat de asch reeds in 

het binnenste des vulkaans met water tot slib vermengd was , — 

van waar zou dan deze drooge asch gekomen zijn? Gemakke- 

lijk en zeer natuurlijk is.dit verschijnsel te verklaren, wanneer 

men het vroegere bestaan van een meer in den krater aanneemt; 

dit meer geledigd zijnde, werd het eerst mogelijk dat de 

uit het binnenste des vulkaans met gloeijend heete dampen 

opstijgende asch droog uitgebraakt en hoog in de lucht gedreven 

werd. Zij die eenigermate op Java bekend zijn of weten, welke 

geweldige verwoestingen jaar in jaar uit ten gevolge der gewone 

west-moussonregens door de Bangers worden aangerigt, zullen 

met mij instemmen dat de geweldige stortbuijen welke, door 

de verbazende hoeveelheid verdikte dampen, na de eerste uit- 

barsting nederviclen en welke, vergezeld van vulkanische don- 

derbuijen en onophoudelijk de lucht doorklievende bliksemstralen, 

dagen lang onafgebroken aanhielden, dat deze de voorname, 

zoo niet de voornaamste oorzaak kunnen geweest zijn der daarop 

volgende verwoestingen. 

Door deze wolkbreuken kon de kraterkom ook op nieuw met 

water gevuld geworden zijn, hetwelk wederom verwarmd werd 

en zich met velerlei uitwerpings-stoffen, vergane steenmassa’s 

en dergelijke vermengde. | | 

tweede verwoesting van den 412 October ’s avonds 
ten 7 ure, kan voornamelijk veroorzaakt zijn door de uitbarsting 

en uitbraking van dit water, als wanneer ten gevolge van de 
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hevige schokken eener aardbeving de Z. 0. kratermuur, die 

waarschijnlijk reeds zeer gespleten en gedeeltelijk verbrokkeld 

en vergaan was, tot op een klein gedeelte na verbrijzeld en 

doorgebroken werd. Want deze tweede uitbarsting bestond 

voornamelijk uit water en slib, doormengd met de rotsbrokken 

van den verbrijzelden kratermuur, die nu met al het bergpuin 
dat zich in de voorafgegane dagen in de kraterkolk had opge- 
hoopt, door het losbrekende water medegevoerd, zich ver over 
de vlakke gronden aan den voet des bergs uitbreidden. 

De geweldige regen- en onweersbuijen, die dag en nacht aan- 
hielden, bewijzen ontwijfelbaar dat het water, waardoor deze 
overstroomingen veroorzaakt werden, zoo het uit den Galoeng- 

goeng afkomstigis, toch slechts in eenen dampvormigen toestand 
uit de kraterschacht kan gekomen zijn. 

Ís nu mijne verklaring juist, dan kan eene nieuwe water- 
uitstorting uit den Galoenggoeng niet eer plaats hebben, voor 
dat de dwarsdam weder tot eenen muur opgehoogd is en de 
kloof tusschen den dam en den N. oostelijken kraterwand, waar 
zich nu midden door woest opeengestapelde rotsen de Tjikoenir 
eenen doortogt baant, weder verstopt raakt en daardoor eene 
groote opeenhooping van water in de kraterkom te weeg brengt. 

De oude steenbergen in de vlakte bewijzen dat reeds vroeger 
eene verbrijzeling van een gedeelte des bergs heeft plaats gehad, 
ie misschien eertijds veel hooger was, en dat waarschijnlijk 

in 1822 de (reeds aanwezige) kraterspleet slechts dieper geworden, 
en bij die eruptie slechts het overblijfsel van eenen Z. ooste- 
lijken muur vergruisd is. Wanneer geen nieuw meer in den berg 
mogt ontslaan en de volgende uitbarsting slechts drooge vurige 
verschijnselen oplevert, dan zal men de juistheid van bovenstaande 
verklaring moeten erkennen. (Overigens zoude de verbrijzelde 
Z. oostelijke kratermuur door opeenhooping van nieuwe uitwerp- 
selen, die altijd geneigd zijn eenen muur rondom de opening 
te vormen, ook weder verstopt en gesloten kunnen worden.) 

De bergen die op den Galoenggoeng volgen (Sidakling, Met 
lambong, Sawal) heb ik boven reeds genoemd en wil dus hier 
alleen nog melding maken van het schoone meer Pandjaloe, 
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op den verbindingsrug tusschen den Sawal en de centraalketen 
gelegen, die in twee takken noordwaarts van den Sawal, tus- 
schen dezen en den Tjerimai loopt. Op den breeden cirkelvor- 
migen oever van dit meer staat in het zuiden omstreeks zestig 
voet boven de oppervlakte van hetzelve t) de Passangrahan 
Pandjaloe, 2555 boven de zee. 

In het noorden vertakt zich de centraalketen, of liever wordt 
zij dubbeld en sluit een dal in, hooger gelegen dan Pandjaloe. 
Door dit dal vloeit de beek Tjipahara en besproeit de sawa’s 
die den bodem van het vroeger hier aanwezige meer bedekken. 
De zuidelijke keten zal naar mijne gissing 665’ hooger zijn dan 
Pandjaloe. Te midden van dit schoone meer ligt een groot eiland, 
welks digt geboomte men spaart om de heilige graven, welke 
het overschaduwt. Ongetwijfeld levert het bebouwde gedeelte 
van Java niets schooners op dan de omstreken van dit meer. 
Deszelfs golvende oevers en rijkbebouwde heuvelen omzoomen 
eene landouw waar men vroeger niets dan ondoordringbaar 
woud, waar men thans lagchende beemden ziet en talrijke 
dorpen beschaduwd door de heerlijkste vruchtboomen en afge- 
wisseld met gras- of rijstvelden. 

Beschouwt men dit meer van de noordelijke bergketen 
(G. Poetrie) af, verlicht door de avondzon, — ziet men aan 
den gezigteinder den noodlottigen Galoenggoeng dreigend zijne 
kruin verheffen, — herkent men zijne kraterspleet die duister 
en flaauw door den melkachtigen damp der atmospheer 
schemert,?) terwijl aan zijnen voet de rijstvelden in het 
vlakke dal der Tjitandoi de laatste zonnestralen terugkaatsen, 
als even zoo vele spiegels, — vestigt. men het oog op de 
kalme oppervlakte des meers waarop het boschrijke eiland 
schijnt te drijven en met al langer en langere schaduwen zich 

1) Op de diepste plaatsen bereikt dit meer sleehts 30 voet. 
*) Bij de helderste en droogste weersgesteldheid op Java is de lucht het minst 

doorschijnend; hoewel alsdan geenerlei wolken noch nevels zigtbaar zijn, zoo heb- 

ben de onderste lagen der atmospheer toch iets melkachtig troebels, en alle verwij- 

derde voorwerpen schemeren slechts flaauw door dien (onzigtbaren) damp of liever 

tint, als door een zeer fijn gaas van wit blaauwachtige kleur. 
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afspiegelt, — ziet men dan van rondom blaauwe rook wolkjes 
regtlijnig uit groepen van vruchtboomen opstijgen in de stille 
avondlucht en het aanwezen. van gelukkige menschen in die 
bosschen verraden, die even als de geheele natuur zich aan de 
rust gaan overgeven, — dan ontvangt de ziel eenen indruk, 
dien niets kan uitwisschen, 

20. TAMPOMAS. © 

Deze 5100’ hooge, geheel buiten de bergketen geïsoleerd 
liggende berg onderscheidt zich onder anderen door eenen ouden, 
uit losse slakken bestaanden, maar reeds sedert lang met bosch 
begroeiden eruptiekegel van 1200’ hoogte, die in de achtste 
reisschets uitvoeriger zal worden beschreven. Dit alleen willen 
wij thans aanstippen dat behalve dezen, men onder alle vuur- 
bergen van Java er nog slechts éénen vindt met eenen derge- 
lijken slakken-kegel, namelijk den nog steeds werkzamen JM, erapi. 

21. TJERIMAL. 
Br. 6° 58 — L. 108° 30 — H. 9405. 

Á. Topographisch overzigt. 

_Na m de Galoenggoengketen en den Tampomas zijne laatste - 
oostelijke toppen te hebben verheven, gaat de vulkanische bodem 
der Preanger Regentschappen oostwaarts van laatstgenoemden 
berg in eene uitgestrekte kultuurvlakte over. Deze reikt tot aan 
Cheribon en omringt den N. W., N. en N. O. voet eens hoogen 
kegelbergs, die O. Z. oostwaarts van den Tampomas en 28 minu- 
ten oostelijker dan deze ligt en de eerste geïsoleerde vulkaan 

is, dien wij na den G. Gedeh aantreffen. Bij de Javanen is hij 
bekend onder den naam van Tjerimai t) of berg van Che- 
ribon. Zijne afgeknotte kruin daalt zacht en gelijkmatig naar 
alle kanten af en gaat in vlak en laag land over, dat slechts Z. W. 

*) Bij verkorting Tjermai. 
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en Z, O. waarts van den berg een weinig hooger rijst en zoo 
doende de vruchtbare 1000’ en 1200’ hooge dalen van Telaga 
en Koeningang vormt. Het plaatsje Telaga *), hooger dan de dal- 

bedding van dien naam op de Z. westelijke helling des bergs 
gelegen, bereikt eene hoogte van 1987, en Koeningang op de 
Z. oosthelling gelegen van 1476 : terwijl in het O. bij het met 
eene warme bron voorziene dorp Sankanoerip, zijn voet slechts 
1285’ hoog ligt. De grootste hoogte echter bereikt de voet van 
dezen kegelberg in het midden tusschen de twee genoemde 
dalen, te weten in het Z. en Z. Z. W. van zijnen top, waar 
hij een hoogland vormt, een vlakken bergwrong van omtrent 

2500’, die het stroomgebied der westwaarts vloeijende Tijiloe- 
toeng van dat der oostwaarts stroomende Losarie scheidt. Men 

moet dit hoogland beschouwen als een juk of zadel, dat 

den Tjerimai met de in het Z. voorbijloopende centraalketen 

verbindt : welke laatste op deze hoogte (ongeveer tusschen 

den Sawal en Tjerimai) zich reeds verdubbeld heeft en zich 

verder op naar het 0. in nog talrijker ruggen spouwt. De 

Tjerimai is een dier nog werkende vuurbergen van Java, welke 

zeer digt bij zee liggen : de regtlijnige afstand van deszelfs kruin 

tot het naaste punt van de N. kust bij Cheribon bedraagt slechts 

12 minuten: de thans uitgebluschte Ringgit in Bezoekie alleen 

ligt nog nader bij zee. k 
Op den N. voet des Tjerimai staat een boschrijk kalkgebergte, 

rijk aan versteeningen en zich in talrijke steile rotstoppen verhef- 

fende. Het verdient allezins opmerking dat het niet in eene 

dwarsche rigting op den voet des bergs-staat, maar van het Z. 

naar het N, dus van den berg af zich uitstrekt en bijna het 

voorkomen heeft als ware het eene verlenging der trachietribben, 

die van den kegelberg afdalen. Verscheiden dezer kalkrotsen 

liggen bloot, en op verschillende punten ontwaarde ik dat zij 

1) Boven dit plaatsje moet aan dezelfde zijde van den berg ergens een lief meertje 

met verscheiden eilanden liggen, hetwelk de toenmalige controleur van Telaga ons 

niet veroorloofde te bezoeken. Eene zekere secte van Mohammedaansche priesters 

huisde daar en had dat meer voor heilig verklaard. Geen ongeloovige mogt den omlig- 

„ genden gewijden grond betreden. 
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bankvormig afgedeeld zijn: anderen liggen verbrokkeld rondom 

den voet van het gebergte, maar allen vertoonen die eigen- 

aardige kleine uithollingen, die als het ware omgekronkelde, 

met menigvuldige gaten doorboorde gesteldheid der oppervlakte, 

die men bij vele kalkrotsen aan het zeestrand waarneemt. Digt 

bij den postweg, nabij Palimaunan, loopt de N. voet van dit 
gebergte vlak uit en is omgeven door lagen alluviaalgrond. Het 

is. merkwaardig door aardoliebronnen en door eene heete bron 

nabij Palimanan, die verbazend groote hoeveelheden kalkspath 

afzondert, en eindelijk ook door mofetten, *) die zich in eemgen 

zijner talrijke holen bevinden. Overigens stemt het met alle 

andere kalkgebergten van dit eiland overeen en vormt met dezelven 

het bovenste deel der tertiairformatie van Java. Het komt niet 

anders dan als geïsoleerde brokstukken voor , meer of min bank- 

vormig, steilkantig en bedekt alle andere neptunische lagen. 

Reeds door hunne uitwendige configuratie (de onregelmatige 

splijing, den hoekigen gekartelden vorm en de verbrokkeling 

in vele steile rotspieken) onderscheiden zich deze kalkgebergten 

van die andere eigendommelijke, trachietische voorgebergten der 

vulkanische kegels, welke zich steeds zeer eigenaardig onder 

den vorm voordoen van stompe, geïsoleerde bergtoppen, geken- 

schetst door zeer smalle, gewoonlijk in eene divergerende rigtng 

afloopende ribben en aan hunne basis onderling door deze ribben 
verbonden, maar tusschen die ribben meestal zeer steile hel- 

lingen vormende. Even zoo duidelijk als van die trachiettoppen 

onderscheiden zich de kalkbergen ook van die neptunische voor- 

gebergten, die zijdwaarts van sommige vulkanische ketens 

als een lange regtlijnige rand loopen en zich steil naar de 

hoofdketen toe afstorten. Volgens mijne ervaring hebben hier op 
Java dergelijke voorgebergten altijd eene dwarsche rigting betrek- 
kelijk tot den hoofdvulkaan en zijn van dezen door een hoogland | 

_ 

*) Wij zullen alle deze verschijnselen, die de gevolgen zijn van vulkanische wer- 
kingen of met de vulkanen in een naauw verband staan als : slijkvulkanen, natuurlijk 
vuur, naphtabronnen, stikgrotten, heete bronnen, aardbevingen enz. uitvoeriger 
behandelen in het derde hoofdstuk dezer afdeeling. 

*) Wier horizontale projectie dus den vorm van eene ster zou verkrijgen, 
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gescheiden, hetwelk of wezenlijk vlak is of in ’ begin slechts 
met eene zeer zachte glooijing naar den kegel toe rijst. Deze 
hooglanden op Java zijn het, die wegens hunne grootere koelte 
(zij zijn 5 à 4000’ hoog) vooral bebouwd en met thee beplant 
zijn. Tot voorbeelden hiervan kunnen strekken : 1°. De O. en- 
N. O0. helling van den berg Gedeh, waarop Tjipannas ligt en 
over welke de weg naar Tjanjor loopt, zijn een dusdanig hoog- 
land. Dit wordt aan den buitenkant begrensd door het O. 
(O. N. 0.) trachiet-voorgebergte des vulkaans, welks afzonder- 
lijke toppen onder den naam van G. Pesser, G. Rasamala enz. 
bekend zijn. Maar deze Gedeh heeft nog een ander dergelijk 
voorgebergte, namelijk in het Z. Z. O. welks meest uitstekende 
toppen Krekil, Kandjanna, Manglaijang enz. heeten en welks 
hoogland (met den grooten weg van Tjanjor naar Soekaboemie) 
lager dan dat van Tjipannas, en slechts ongeveer 2500’ hoog 
is. — 2°, De lange neptunische,voorgebergten ten N. en Z. der 
Tankoeban-Prauw keten. — 5°. Het trachietische voorgebergte 
van den Malabar. — 4°. De eveneens trachietische voorgebergten 
van het voorwerp onzer beschouwing, den Tjerimai : want zoo- 

danig doen zich in de eerste plaats de heuvelstrooken aan de 
westelijke helling des bergs voor, die een schoon, tamelijk vlak 
hoogland begrenzen waarop, 5750’ boven de oppervlakte der 
zee, het groote koffij-etablissement Argalinga ligt. Eene toena-, 
dering tot een tweede voorgebergte van dezen aard treffen wij 
nsgelijks aan de westelijke zijde des bergs aan, ongeveer 1000’ 
beneden Argalinga, waar twee steile, stomp-kegelvormige rots- 
toppen zich 5 tot 500’ hoog verheffen en, geheel op zich zelven 
staande, zich als eilanden op de berghelling voordoen, doch 
achter welke het hoogland niet zeer ontwikkeld is. Pittoresk 
en onbeklimbaar steil verheffen zich hunne wanden. Op de noor- 
delijkste dezer rotsen ziet men een hol, dat door vledermuizen 
bewoond is en bergkristallen bevat, die op de uitwerpselen 
dezer dieren, waarmede de grond bedekt is, als diamanten von- 
kelen. De trachiet dezer rotsen is vooral rijk aan mag neet-ijzer 
en werkt reeds op een’ aanmerkelijken afstand op de naald. In 
de kleine stroombeddingen aan de W. en W. Z. westelijke helling 



164 

van den Tjerimar vindt men ook ijzerkies in groote hoeveelheid 

en in groote teerlingvormige kristallen. Nog eenige honderd 

voeten lager dan deze rotsen, schuins in het W. Z. W. van 

dezelven vindt men lagen ijzerhoudende klei van groote dikte, 

door welke (binnen de bedding van eene kleine rivier) eene zeer 

rijke aardoliebron dringt. 

Wij zullen nog andere soortgelijke voorgebergten leeren ken- 

nen bij den Slamat, Merapi, Oengarang, Lawoe, maar duidelijk 

en in eenen grootschen vorm vooral bij den Soembing en Mer- 

baboe. Hier zullen wij de vermelde eigendommelijkheden, de 

karakteristieke vorm, de dwarsche stand met betrekking tot den 

hoofdvulkaan, het hoogland er achter, enz. steeds weder zien 

verschijnen, zoodat het ten duidelijkste blijkt, dat zij naar 

eene algemeene wet zijn gevormd, dat zij zich altijd als bege- 
leiders van kegelvormige vuurbergen vertoonen en dat zij eene 

groote beteekenis ten opzigte, van dezelven hebben. Zij zijn 
namelijk of opgehevene gedeelten der neptunische formatie, die 
eenmaal door splijting ver uiteengebarsten die steile afgebrokene 
wanden vormde, die men als de vertikale doorsnede van het 
oude (neptunische) gebergte steeds naar de vulkanische hoofd- 
keten heengekeerd ziet, — of zij vertoonen zich als gestolde 
trachiet- en _dolerietmassa’s, die uit gemelde spleten zich het 
eerst eenen weg baanden en in wier midden dan langzamerhand 
de vulkaankegel zich verhief door opeengestapelde trachiet- en 
lavalagen van jongeren oorsprong. De vlakke hooglanden tusschen 
de voorgebergten en de vulkanische hoofdketen behooren tot de 
schoonste, vruchtbaarste streken, welke Java in het koele klimaat 
bezit en zijn gestolde lavastroomen, die uit den eentraalkrater 
gebraakt tegen de genoemde verheffingsranden — den ouden 
circus des vulkaans — aanstieten en zich opstuwden. Maar het 
zijn niet alleen hunne ligging en gesteldheid in *t algemeen, die 
de juistheid onzer bewering staven, — dit doen nog de dik wijls 
zeer sterke aderen van doorgebroken vulkanischen steen» 
die de klei- mergel- of zandsteenlagen dier oudere neptunische 
verheffingsranden veelvuldig doorloopen, — verder de steeds 
bepaalde hoogte op welke de voorgebergten hunnen vulkaan 
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(op ongeveer ijs of 1; van zijne hoogte) omsingelen, — en eìn- 

delijk de warme bronnen, welke aan niet éénen vulkaan van 

het eiland geheel en al ontbreken en die gewoonlijk nabij de 

voorgebergten en voornamelijk aan den binnenkant derzelven 

ontspringen, (dus aan den wand, waar de formatie gebroken is. +) 

Men mag deze voorgebergten evenwel niet verwarren met 

eene derde soort van voorheuvels der vulkanen, die noch uit 

laagsgewijze gerangschikt gebergte (kalk , klei, zandsteen), noch 

uit trachiet zijn zamengesteld, maar die hunnen oorsprong te 

danken hebben aan de opeenstapeling van verschillende door 

den krater zelf uitgeworpen stoffen, als lavabrokken, zand, 

asch, slijk- en bijgevolg van eene nieuwere vorming zijn en zich 

vaak onder‘ de gedaante van half-bolvormige heuvelen voordoen. 

Dergelijken zagen wij aan den voet des Galoenggoeng bij Tassik 

maleio, en wij zullen ze wedervinden bij den Soembing en Eijang. 

Even zoo leerden wij bij den G. .Goentoer onregelmatige opeen- 

stapelingen kennen van slakken, die den vulkaan omsingelen, 

en diezelfden zullen wij op nieuw bij den Lemöngang aantreffen. 

Men vindt in deze voorgebergten somtijds kalk en trachiet 

te gelijk (dit heeft vooral aan den N. voet van den Lawoe 

plaats) en alsdan toonen ons de diepe door rivierbeddingen ge- 

maakte voren ten duidelijkste de verhouding aan van den kalk 

tot den trachiet, welke laatste den eersten in sterke aderen 

doorboort. 

Doch keeren wij tot den Tjerimai terug. 

Op de korte uitgestrektheid van het zeestrand tot aan het 

midden zijner helling ontmoet men de kultuur van bijna alle 

die tropische gewassen wier producten dit land tot eene zoo 

tgene goudmijn maken. Naauwelijks heeft men de 
n van suikerriet en indigo en de uitgestrekte sawaterrassen 

(rijstvelden) verlaten, of men klimt in de nopalvelden of cactus- 

plantaadjen op, waar men cochenille teelt, hooger op komt 

men in de kaneelplantaadjen, vervolgens in de theetuinen en 

eindelijk in de schaduwrijke koffijbosschen, die zich tot in het 

1) Bruchrand. 
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oorspronkelijke woud, 4500’ hoog uitstrekken. Deze wouden, 

rijk aan Podocarpus-soorten, bekleeden dan het overige van 

den kegel en deszelfs kruin tot aan den uitersten kraterrand. 

Onder de trechtervormige kraters van dit eiland is deze eene 
der schoonsten en regelmatigsten. Zijn bovenste rand is eer 
ovaal dan rond, en heeft eenen grootsten: diameter van 800; 

hij is bijna overal van eene gelijke hoogte en verheft zich slechts 

een weinig hooger in het N. W. van het middelpunt, waar wij 
denzelven maten. De trachietmassa’s waaruit hij bestaat, en die 
overal elders op de berghelling zich vaak bloot vertoonen, 
dan eens als bergribben of kloofwanden, dan weer als rots- 
muren die zich steil verheffen en (Z. oostwaarts van het mid- 
delpunt) zelfs naar buiten overhangende bogten vormen en spe- 
lonken, waarin men overnachten kan, — deze zijn hier geheel 
en al overdekt met lagen van tamelijk grof zand, hetwelk door 
een kleiachtig cement te zamen verbonden, eene zekere vast- 
heid verkregen heeft. Dit zand kan in geene eerst kortelings 
geleden uitbarsting voortgekomen zijn, als zijnde het begroeid 
met volwassene Acacia montana, Thibaudia vulgaris en andere 
boompjes. Met zulke struiken, als ook met Gnaphalium java- 
nicum zijn ook de meeste andere streken des kraterrands bewassen. 

Rondom den krater loopt een rhinocerospad : het vormt een 
regelmatig kanaal ter diepte en breedte van eenige voeten; 
bodem en zijwanden zijn volmaakt glad geschuurd, het blijft 
gemiddeld vijf voet beneden den hoogsten kraterrand, doch 
voegt het zich geheel naar de gesteldheid van dezen rand : zoo 
loopt het bij voorbeeld in het Z. en Z. O., waar de kraterrand 
ook naar buiten steile wanden vormt, ter breedte van naauweli ijks 21/5 
voet over hoogten, die men niet betreden kan zonder te duizelen. 1) 

Binnenwaarts bestaat de steile en op enkele plaatsen loodregte 
kraterrand uit naakte trachietrotsen die ribsgewijze vooruit- 
springen, en slechts N. oostwaarts van het middelpunt uit eenige 

*) In kanalen als deze dooden de Javanen het dier door sikkelvormige messen in 
den grond te steken en met mos te overdekken: als nu het dier bergop of bergaf 
komt en daardoor de pooten ver moet uitstrekken, zoo sleept de buik bijna over den 
grond en wordt door die sikkels opengereten. 
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met jonge struiken bewassen terrassen, langs welke men met 

behulp van ladders welligt naar beneden zou kunnen klimmen. 

Zij omsluiten eenen trechter- (of omgekeerd kegel-) vormigen 

afgrond, eenen krater, wiens diepte wij op 500’ schatten. 

De bodem is witachtig, met geel en bruin doormengd en tamelijk 

vlak, de omtrek is met eenige steenklompen bedekt en naar 

het midden toe schijnt hij uit slijk te bestaan, waaruit zich 

nog eenige zwakke witachtige dampen ontwikkelen, die evenwel 

op lange na den kraterrand niet kannen bereiken, maar reeds 

halfweg onzigtbaar worden. Eene lange strook, die uit puin en 

gruis schijnt te bestaan, verdeelt den bodem des kraters ondui- 

delijk in twee deelen. —N. N. 0. waarts van het centrum is de 

kratermuur van boven tot beneden gespleten en vormt eene 

kloof, die zich op ongeveer een derde van de hoogte beneden 

den rand tot een hol verwijdt, waarin onnoemelijke zwermen 
kleine zwaluwen nestelen. De Javanen, die ik bij mij had, 

beweerden dat het de gewone Hirundo esculenta t) was, die men 

door den regel slechts in holen aan het zeestrand, maar somtijds 

ook in de binnenlanden vindt, doch in dat geval slechts in lage 

kalkgebergten in het warme klimaat, bij voorbeeld in de kalk- 
bergen tusschen Radjamandala en Bandong. Zij beweerden verder 

dat deze vogels elken dag van den 9400’ hoogen berg naar het 

zeestrand bij Cheribon en terug vlogen, om aldaar hun voedsel 

(insekten) te zoeken. 

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen. 

1772, gelijktijdig met de instorting van den Papandaijang, 

onderging ook hij eene hevige uitbarsting. 2) 

1805, (in het begin van ’t jaar) greep op nieuw eene gewel- 
dige uitbarsting plaats. 3) 

1) Deze vogel nader wenschende te onderzoeken, doodde ik er eenigen, die ik 

echter niet magtig kon worden : zij vielen in den krater en werden daar waarschijnlijk 

de buit der valken, die door het knallen onzer geweren uit hunne schuilplaatsen 

opgeschrikt, langzaam heen en weder zweefden in den gapenden muil des afgrands. 

*) Verhandel. van het Batav. Genootschap, D. VL 

*) Zie Horsfield, Ll. 
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Onmiddelijk na de eerste zoowel als na de laatste dezer erup- 

tien begonnen epidemische ziekten in de vlaklanden van Cheribon 

te woeden, die men pestachtig noemde en die vele Javanen 

ten grave sleepten. Daar ons evenwel niet medegedeeld wordt, 

welke stoffe toen door den Tjerimai uitgebraakt werden: of het 

zand, asch, slijk was, dan of zij zeeproducten, visschen *) met 

zich voerden, die over het land werden verspreid, tot verrotting 

overgingen en de lucht verpestten, — zoo blijft het onzeker 

of deze pestziekten als veroorzaakt door, of als slechts (en bij 

toeval) gelijktijdig met deze uitbarstingen moeten worden 

aangemerkt. 

C. Bezoek van reizigers. 

In de maand Augustus 1857 bestegen Dr Fritze en ik den 

berg aan de westzijde, van Argalinga af. 

Het oudste berigt dat men aangaande eene bestijging van 

den berg van Cheribon vindt, schijnt te zijn wat in de Javasche 

Courant van 2 Febr. 1825 voorkomt. Daar staat dat de 

heer Dr. C. L. Blume den berg op de noordzijde besteeg van 

Linga Jattie uit (een vervallen lusthof des voormaligen sultans 

van Cheribon) en van daar verder over Tjigerabak. 

Zoo veel men uit de beschrijving kan opmaken, heeft de 

gestalte des kraters sedert dien tijd geene verandering onder- 

gaan. Reeds toen was de kraterbodem even zoo als in 1857 

door eene smalle strook van vulkanisch puin in eene Z. W. 
grootere en «N. O. kleinere vlakte van nagenoeg ronden omtrek 

verdeeld. In de N. oostelijke stegen nog zwaveldampen op, (die 

zich in 1857 naar de Z. westelijke vlakte verplaatst hadden, 

terwijl men in de N. O. vlakte geen zweem van damp meer 

_kon bespeuren.) Ook wordt daar reeds gesproken van het bonte 

koloriet des kraters, bestaande uit donkergraauw met roodbruin, 

geel en wit doormengd. 

1) Overeenkomstig met den Pimelodes Cyclopum Humb., welken de Zuid-Ameri- 

kaansche vulkanen (Cotopaxi, Tungurahua, Imbabaru) zoo dikwijls in overgroote 
menigte uitwerpen. 
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In de maanden die bovengemelde reis voorafgingen (Augustus, 

September 1824) moet er eene groote droogte geheerscht hebben, 

want reeds bij het beklimmen klaagt men over veel hinder van 

het stof, voorts wordt er melding gemaakt dat er kort na het 

afklimmen des bergs een geweldige boschbrand ontstond die, door 

eenen N. O. wind aangewakkerd, tien dagen lang om Tjigerabak _ 

woedde en den 28 October nog zulk een geraas veroorzaakte 

dat het was als hoorde men geheele batterijen, in rookwolken 

gehuld, losbranden. 

D. Gedaanteverwisselingen. À 

Gedurende het tijdsverloop dat wij ten opzigte der Javaan- 

sche vulkanen historisch kunnen noemen, hetwelk trouwens zeer 

kort is en eerst wet de komst der Europeanen in deze gewesten 

begint, schijnt de vaste massa van den Tjerimai geene verande- 

ringen te hebben ondergaan. De laatste uitbarsting van 1805 

schijnt uit eene uitwerping van steengruis, asch en zand te hebben 

bestaan en alleen den plantengroei op de hoogste zone van 
den kegel, van den kraterrand af tot op ongeveer 500 voeten be- 

nedenwaarts te hebben vernietigd, waar alles gedeeltelijk bedolven, 

gedeeltelijk door de hitte der uitgeworpene stoffen verzengd werd 

en verdorde. Want iets dieper, naauwelijks 700’ beneden den 

rand des kraters, vonden wij bosschen van Thibaudia’s, wier 

dikke, knoestige stammen en weelderig door elkander gestren- 

gelde takken eenen veel hoogeren ouderdom aanduidden en met 

de aloude bosschen van den Manellawangie konden wedijveren. 

De boschjes echter, die wij hooger op vonden en die zelfs nog 

den uitersten rand des kraters bedekten, hadden alle kenteekenen 

van eenen jeugdigen leeftijd; Gnaphalium javanicum was 5 tot 

4-, Thibaudia vulgaris 7- en Acacia montana 10 voet hoog, de 

laatste met 4 à 5 duim dikke stammen, terwijl Viburnum- 

soorten omtrent dezelfde hoogte hadden. Zij groeiden op eenen 

steenachtigen, zandigen, droogen grond, die bovendien nog eene 

sterke helling had, en echter hadden zij hare hoogte in 52 jaren 

(van 1805 tot 1857) bereikt. | 
12 
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22. SLAMAT. 
Br. 7°10 — L. 409° 1% — H. 10630. 

À. Topographisch overzigt. 

De Slamat of berg van Tegal is na den Smeroe de hoogste 
berg op Java; hij verheft zich op het smalste gedeelte des eilands 
tusschen de hoofdplaats Tegal op de noordkust en de uitwatering 

van de kali Seraijoe op de zuidkust, doch aanmerkelijk digter 

bij Tegal dan bij laatstgenoemd punt. Op deszelfs oostelijk 

gedeelte, ongeveer tusschen den Smeroe en Lemongang is Java 

nog smaller, en heeft eene breedte van slechts 52 minuten, 

terwijl dezelve onder den meridiaan van den Slamat ongeveer 

Á8 minuten bedraagt. Het verdient allezins te worden opge- 

merkt dat juist waar het eiland het smalst is, zich de hoogste 

bergen en vulkanen bevinden die zonder tusschenpoozing werk- 

zaam zijn, zoo als hier de Slamat , gids de Smeroe en Lemongang. 

De Slamat is een dier hooge keg helt wier top door eene regte 

lijn gesneden wordt die men van de westkust (in het noordelijke 

gedeelte der Welkombaai) in eene rigting van het W. 10° N. naar 

het O0. 10° Z. trekt, welke dan bijna juist door de kruinen van 

den Gedeh, Slamat, Soembing, Merbaboe, Lawoe en Ihdjeng loopt, 
terwijl alle andere hooge vulkaantoppen zich meer of min noor- 
delijk en zuidelijk van deze lijn verwijderen. Het is deze lijn 
die de eigenlijke lengte-as van Java uitmaakt. Op haar midden 
staat evenwel de Slamat niet, maar de meer oostelijk gelegen 
Soembig, die op gelijken afstand, te weten 261 minuten, van 
de O. en W. kust gelegen is. Het is dus de Soembing die in 
het middelpunt van Java ligt en aanleiding heeft gegeven tot 
de bekende Javaansche overlevering, volgens welke de kleine 
heuvel Tidar, nabij Magelâng, het middelpunt is van het eiland 
en de spijker was, waarmede Java op de wereldschijf" werd 
vastgehecht. Deze heuvel nu ligt zeer nabij den Soembing. 

De naastbij in het (W. 20° N.) gelegen vuurberg Tjerimai 
ligt ongeveer op 45 minuten, terwijl de oostwaarts verstverwijderde 
en van den top des Slamat nog zigtbare Lawoe op meer dan 
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twee lengtegraden afstands ligt. Even als de Slamat een der 

hoogste kegelbergen van Java is, zoo is hij ook een der 

regelmatigste. Hij is ook betrekkelijk hooger, want zijn voet 

daalt diep in het neptunische land af en is niet zoo als de 

Gedeh, Soembing, Merbaboe, van hooglanden omgeven. Slechts 

in het O. en W. vereenigt hij zich met de centraalketen, en 

vormt twee zijvleugels, de oostelijke eene gemiddelde hoogte 

van 4000, de westelijke van 2000’ hebbende. Dit geeft aan 

onzen vulkaan het voorkomen van een’ uit de nok van deze 

keten uitstekenden schoorsteen. 

De westelijke keten, die eerst uit eene menigte afzonderlijke 

strooken van het opgeheven neptunische gebergte bestond, wordt 

daar, waar zij den W. voet van onzen kegelberg bereikt, aanmer- 

kelijk lager en vormt eene lage tusschenruimte waarover, van 

het zuidelijk gelegene Adjibarang een weg naâr het noordelijke 

Tegal loopt, dien men met wagens tot bij Petoegeran, digt onder 

de bergpas, begaan kan. 

De oostelijke keten loopt onafgebroken als een enkelvou- 

dige, breede bergstrook naar het O. voort, verbindt den Slamat 
met den Dieng, en is onder alle eigenlijk gezegde centraalketens 

van dit eiland de hoogste. Zij begint op de 0. helling des vul- 

kaans op eene hoogte van omstreeks 4000’ met eene bergvlakte 

waarop het dorp Priatin ligt, en daalt dan een weinig af tot 

waar een andere weg uit de residentie Banjoemas naar Tegal 

leidt. Dan zet zij zich met eene gelijkmatige hoogte van 2500 

voort en begint eerst aan den bergtop Roko Djampangang naar 

Dieng toe langzamerhand tot op eene hoogte van meer dan 

6000’ te rijzen. 

Van den Slamat tot genoemden bergtop bestaat de noordzijde 

als ook de hooge breede nok van deze keten uit vulkanische 

steensoort, terwijl de Rn eene erk EPR formatie is. 

Tot de eerste behoort de ige vlakte 

waarop het dorp Blik staat, op de N. helling beneden den boven- 
gemelden pas naar Tegal, — en ook de kolossale stompe rots 

G. Mindillang, welke ten N. van Blik zich tot aan den voet 

der keten honderden voeten diep afstort. Maar de zuidzijde 
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dezer keten bestaat, zoo als wij reeds aanmerkten, uit van een 
gereten gedeelten der neptunische formatie, die zich voordoen 
als gelegen op en eenmaal opgeheven door de vulkanische steen- 
soort. Dergelijke brokstukken van neptunisch gebergte zijn de 
G. Plana, Poelosarie, Labet, op wiens kruin het heilige graf ligt 
van den Panggerang Wallie Djambo Karang (distrikt Djehdjana). 
Zij vormen schotsen aan de zuidzijde der keten die duizende 
voeten hoog en van onderen zeer breed zijn, dan worden zij 
smaller, verheffen zich steiler en eindigen steil-afgeknot naar 
de vulkanische nok; — dergelijke schotsen liggen in eene lange 
rij achter elkander van het W. naar het O. en geven aan de 
zuidkant van het gebergte een zeer karakteristiek gekarteld 
voorkomen. Tot digt aan den voet dezer keten strekken zich 
de vlakke landen van het regentschap Poerbolingo uit, dat zuid- 
waarts terrasgewijze vlakten vormt die voornamelijk met sawa’s 
bedekt zijn, al lager en lager afdaalt en eindelijk in het rivierdal 
van de Seraijoe overgaat. 

Als men van de hoofdplaats van het regentschap Poerbolingo, 
dat ten Z. O. van den Slamat ligt, westwaarts gaat, zoo ziet 
men het neptunische land of tertiairgebergte weldra in den lava- 
grond des vulkaans overgaan: want deze laatste stortte zijne 
lavastroomen niet alleen divergerend naar alle rigtingen over het 
neptunische land (zoo b.v. Z. oostwaarts tot nabij Poerbolingo) 
uit — maar overdekte hiermede ook de oostelijke helling der 
keten zelve, zoodat de lava nog digt langs den voet dezer 
neptunische keten tot op eenen verren afstand O. ten zuidwaarts 
van den vulkaan voortstroomde. De uitgestrekte oppervlakte dezer 
lava vormt eene tamelijk effene, zacht glooijende streek die men 
van Poerbolingo (op de Z. oostzijde) over Poerbokarta (op de zuid- 
zijde) tot aan Adjibarang (op de Z. westzijde) boogsgewijze en 
onafgebroken met wagens berijden kan. Mij zijn slechts twee 
duidelijk begrensde, spitse voorgebergte-koppen onder aan de 
helling van den Slamat bekend, en wel aan de Z. ten westzijde: 
de eerste in het N. 15° W. van Poerbokarta, de andere (nabij 
welken de hoogste Passangrahan op deze bergzijde « Basseg » 
ligt) ten N. 15° W. van daar. Overigens daalt de Z. voet van 
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den Slamat zacht en gelijkmatig tot aan de Seraijoe-bedding af 

en vormt die op elkander golvende uitgestrekte terrassen die deze 

streek tot een der vruchtbaarste rijstlanden van Java maken. 

De noordelijke zijde des Slamat evenwel daalt niet terras- 

gewijze, maar gelijkmatig glooijend van eene hoogte van 10,600: 

tot op die van 1000’ af, tot waar het dorpje Moga (aan den 

N. N. O voet des bergs) met zijn kristalhelder en koel bad 

Mantiradja ligt: een bekken gevormd door groote bronnen, die 

zich met geweld door den poreusen lavagrond eenen weg banen. 

Tusschen dit dorp en de eigenlijke noordelijke alluviaal-vlakte 

bevinden zich verscheidene zeer romanesk gelegene dwarsche 

heuvelstrooken, wier natuur ik evenwel in 1858 uit gebrek 

aan tijd niet kon onderzoeken. Ik weet dus niet of het kalk- 

gebergten dan wel trachietische voorgebergten zijn. Hooger op 

vertoont de Slamat slechts aan de O. zijde, op eene hoogte van 

ongeveer 8000’ eene vooruitstekende punt, overeenkomstig met 

die welke men bij andere kegelvormige vulkanen op dit eiland, 

doch steeds op eene aanmerkelijke hoogte opmerkt, zoo als de 

Sindoro, Merapi en Smeroe. Zij schijnen de oorspronkelijke 

hoogte der vulkanen aan te duiden, wier toppen onophoudelijk 

hooger werden door de steeds uit den krater uitgeworpene of 

uitvloeijende lava, tot dat eindelijk deze nieuwgevormde kruinen, 

door vulkanische werkingen doorwroet en ondermijnd, weder in 

een stortten: zoo als de Wilis, of zoo als de Ringgit door hevige 

uitbarstingen vernield en naar alle kanten uit een geslingerd werden. 

Zoo bouwt de natuur onophoudelijk op en breekt haar werk 

weder af om het op nieuw te hervatten, zoo wisselt in de orga- 

nische even als in de niet-organische wereld alles gestadig af. 

Wat de steensoorten aangaat waaruit de Slamat is te zamen- 

gesteld, zoo moeten wij opmerken dat deszelfs kern uit oude 

lava of eigenlijke trachiet bestaande, van alle zijden , met uitzon- 

dering slechts van eenige weinige punten, met jongere trachiet- 

achtige lava is overdekt, die wij eerst in den omvang des kegels 

willen monsteren Brans wij den top willen onderzoeken. Aan 

den voet en aan de zijden van den vulkaan zullen wij verschei- 

dene streken en plaatsen aantreffen die allezins verdienen uitvoe- 
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riger te worden behandeld. Wat vooral onze aandacht verdient is : 
°, Eene steensoort van aanmerkelijke dikte die men nog 

eigenlijk conglomeraat noch breksie kan noemen, te zamen- 
gesteld uit heterogene, maar onafscheidbaar verbonden stukken 
steen van Î tot 5’ in diameter : deze zijn aaneengesmolten en 
moeten als een oude lavastroom worden beschouwd. Het blijkt dat 
deze geheele massa zich eens in eenen gloeijend-vloeibaren staat be- 
vond, maar dat de warmtegraad niet voldoende was om de verschil- 
lende steenklompen tot eene homogene massa te zamen te smelten; 
slechts de oppervlakten smolten aaneen. Men kan zoowel aan 
kleur als zamenstel deze steenen zeer duidelijk van elkander 
onderscheiden, en daar waar zij in stroombeddingen bloot liggen 
of door watervallen glad gespoeld zijn vertoonen zij het heerlijkste 
mosaïk. Dit ziet men het best aan de O. Z. O. zijde des bergs 
op eene hoogte van 1050’ O. waarts en nabij het dorp Seraijoe , 
alwaar de kali Sosso een? dubbelen waterval vormt ‚ zich in eenen 
ketelvormigen afgrond stort en zoo een diep bekken heeft uitge- 
graven dat van boven door een digt en donker woud omringd is. 
De wanden en de bedding van dit bekken bestaan uit gemelde 
steensoort. De meeste blokken moeten tot de porphiersoorten 
worden gerekend en hebben veldspath tot grondmassa; sommigen 
zijn witachtig graauw met zeer kleine kristallen, die zich als 
fijne splinters voordoen en naauwelijks met het bloote oog kunnen 
worden onderscheiden, — anderen weder zijn even zoo zamen- 
gesteld, maar blaauwachtig graauw van kleur, — nog anderen 
vertoonen eene roodachtige grondmassa, groote kristallen van 
glasachtig veldspath inhoudende, — eenigen zijn grofkorrelig 
en bevatten veel hornblende in eene donkergraauwe grondmassa 
waarin ook duidelijk veldspath-kristallen te herkennen zijn, — 
im sommigen ziet men glimmerblaadjes, — eindelijk zijn er 
ook die homogener en digter van aard zijn, zwartachtig van 
kleur en naar basalt zweemende, — of wel geheel en al uit 
onveranderden trachiet, het hoofdbestanddeel van het geheele 
gebergte, gevormd. tn 
Alle deze veelsoortige blokken gaan slechts daar waar zij te 

zamen gesmolten zijn (want zij zijn door geene vreemde stof 
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te zamen verbonden) aan hunne randen in elkander over en vor- 
men eenen veelkleurigen, gemarmerden of gevlekten rotswand. 

2°. Boven deze steensoort en hooger op in het gebergte vindt 
men eenen lavastroom van lateren oorsprong : deze ligt vooral aan 
de 0. zijde dikwijls Bloot, is bijna geheel verslakt, bruin-zwart 
van kleur, meer bazaltachtig en vol groote luchtbellen, aan wier 
binnenzijden men vaak kleine zwavel en salmiak-kristallen op- 
merkt. Deze lava ligt deels in brokken verspreid, deels vormt 
zij te zamen hangende stroomen wier oppervlakte niet zelden 
golvend-hobbelig is en dan door ‘boogvormige strooken en 
groeven zich onderscheidt, welker bolle zijde steeds naar onde- 
ren (waarheen de lava slonide) gekeerd is, waardoor de geheele 
oppervlakte een golvend terrasvormig voorkomen krijgt. — 
Overigens is het opmerkenswaardig dat de onder n°. 1 en 2 
beschreven steensoorten juist zoo in Oost-Java hij den Ringgit 
weder voorkomen. 

5°. Op den weg, die op 4 0. Z. O. zijde des bergs van 
Seraijoe (1050) naar Priatin (4000) leidt, komt men EEL ver- 
scheidene ondiepe rivierbeddingen die, behalve na gevallen regen, 
geheel droog zijn en eenen naakten zeer harden rotsgrond tot 

bedding hebben. Van beneden naar boven gerekend zijn het 

de beddingen der kali Ramboet, Ridjosso en Toembekor: de 

eerste werpt zich in de kali Aroes, de twee laatsten in de k. Sosso. 

Overal elders is de grond met eene ongeveer 5: dikke laag humus. 

bedekt, maar hier in deze beddingen ligt de lava geheel bloot 

en glad gespoeld, en slechts in de holligheden des bodems staat 

nog water, hetgeen dan eene koffijkleur aanneemt. Deze lava is te 

me ggnpact, homogeen, ante van ind zeer 

hard, hier en daar door gedurige uit rhe 

heden en gaten, soms digt, soms val groote en ens ib 

Daar men, in weerwil van de vochtigheid der oorspronkelijke 

wouden die hier alles overschaduwen, toch rondom den geheelen 

berg de meeste, zoo niet alle stroombeddingen boven de 2000 

droog ziet, zoo is het duidelijk dat al het water door de hollig- 

heden of luchtbellen die imm de lava zijn, heen zijpelt en langs 

onderaardsche wegen naar den voet des bergs vloeit. Niet omdat 

1 
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de lava hier ophoudt poreus te zijn, maar omdat de vroeger 

sterk glooijende grond hier vlak wordt en in eene horizontale 

rigting voortloopt, — ziet men in deze streek tusschen de Î en 

2000’ het water op tallooze plaatsen zich met geweld eenen weg 

banen en rijke, kristalheldere en uiterst koele bronnen vormen, 

die zoo onstuimig uit de spleten en holligheden der lava opwellen 

dat men ze te regt springbronnen kan noemen. De inboor- 

lingen graven ze gewoonlijk vierkant uit en maken er badplaatsen 

van of vijvers, waarin het water hoog- opwelt. Eene dergelijke 

bron leerden wij reeds te Mantiradja (Koningsbad) aan den noord- 

voet des bergs kennen; eene tweede ligt in het dorp Seraijoe 

niet ver van den Passangrahan, eene derde in het dorp Pand- 

jassan, een kwartier uur gaans zuidwaarts van Adjibarang, en 

nog anderen komen elders voor. Dit water wemelt gewoonlijk 

van overgeplante goudvisschen of ikan Goramie, ook is het ver- 

wonderlijk koel en helder; want daar het spoedig van aanmer- 

kelijke hoogten langs onderaardsche wegen afdaalt, zoo is zijne 

temperatuur meestal een paar graden lager dan de gemiddelde 

luchtwarmte der plaats; en wanneer des middags de lucht hare 

grootste warmte bereikt heeft (b. v. 86° te ! EKD ei dan 

kan het onderscheid tot 8 à 10° Fahr. stijgen. 1) 

Uit gelijksoortige lava bestaan ook de heuvels en heuvel- 

strooken , die de bergvlakte van Priatin op de O. of liever O. 

ten N. zijde des bergs op eene hoogte van 4000’ omgeven, 

b. v. G. Klir, Sawara, Djingkol goa. In den laatstgenoemden 

heuvel, 1/, paal van Priatin gelegen, vindt men ter regterzijde 

van den weg naar Seraijoe een klein hol «Pondok goa» aan den voet 

van eenen loodregten rotswand, alleen merkwaardig om de fraaije 

poreuse, gekroeste lava die zich hier geheel bloot vertoont. De 

grond van dit hol bestaat uit naar binnen gespoelde woud-aarde 
en het verwulfsel wemelt van vledermuizen. 

t) De bron To abe (in het dorp Seraijoe) is eene geheele beek , die in eens uit 
den grond dringt en eene vaste temperatuur heeft van 71,45° Fahr. — Deze tempe- 
ratuur had zij onder anderen ook den 11den Junij 1847 des namiddags ten twee ure, 
terwijl de warmte der lucht in de schaduw 81,50° Fahr. en die van den grond twee 
voet onder de oppervlakte en ver van de bron 76,40° Fahr. bedroeg. 
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Nog vindt men te midden der wouden op den O. voet des 
Slamat een klein meer, « Djingkol Priatin.» 

4° Lavastroom aan den waterval joeroek Panissian van de 

kali Klawing. — Ook naar het O. ten Z. of O. Z. O. digt en 
in eene dwarsche rigting voorbij den Z. voet der O. keten zijn 

massa’s lava tot ver in het gebied der tertiaire formatie gestroomd. 

Bovengenoemde beek vormt over een terras van deze lava, niet 

ver van den Z. voet der keten en N. waarts van het dorp 

Bobotsarie eenen waterval, die den geoloog de schoonste rots- 

ontblootingen aanbiedt. Boven den waterval vloeit de beek 

O. N. 0. waarts, en beneden denzelven eerst O. en naderhand 

Z. waarts. Men ziet hier dezelfde ligtgraauwe, homogene, harde 

lava als op den weg naar Priatin; zij vormt aanvankelijk 

tusschen de 18 voet hooge zijwanden eene glad gespoelde 

bedding met eene soort van kanaal of goot in het midden, dan 

verandert zij op eens in eenen 40 voet hoogen wand, over wel- 

ken de beek, na het kanaal, waarin zij loopt, al dieper en dieper 

te hebben uitgegraven, als een waterval naar beneden stort. Hier 

door wordt de kloof op eens 40’ dieper en de zijwanden die 

het half cirkelvormig bekken omgeven, en dan verder O0. 

waarts loopen, zijn nu &5 voet hoog, terwijl de diameter 

van het bekken 150’ bedragen kan. De onderste helft van 

den wand is hol uitgespoeld. Zoo als bij alle watervallen 

op Java, die als eenvoudige cascade zich over eenen loodregten 

wand in eene met water gevulde kom neder storten, springt hij 

met eene 10’ diepe bogt naar binnen, zoodat men zeer ge- 

makkelijk achter en onder den waterval door kan gaan. Hier 

kan men ten duidelijkste opmerken, hoe het onderste en naar 

binnen springende gedeelte van den wand uit eene ligter weg 

te spoelen bedding groote en kleine vulkanische rolsteenen 

bestaat, en hoe de lava eene laag vormt die slechts 20’ dik 

is, op de rolsteenen rust en eenige ellen vooruitspringt. Be- 

neden is de lava digt of minder poreus, maar boven vol ga- 

ten en groote luchtbellen. Zij heeft eene prismatische afschei- 

ding met vooruitspringende ribben, die gewoonlijk 4, soms 6 

hoekig en scherpkantig zijn. Im het bekken zelf ziet men 


